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

  

   و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب
  

 بيانيه حزب دمکرات کردستان درباره برمال شدن يک جنايت سهمناک
  ٢٠٠۴ اوريل ١۴ – ١٣٨٣ فروردين ٢۶چهارشنبه 

  ! هم ميهنان گرامی
  !مردم فداآار آردستان

  !هواداران و دوستان حزب دمكرات آردستان ایران, اعضا
 برابر با   نوزده اکتبر نود و شش ميالدی  حدود هفت سال و نيم پيش شامگاه بخاطر داریم  آه همانگونه

ارشد :   اسامی  هفت مبارز حزب دمكرات آردستان ایران به بيست و هشت آبان هفتاد و پنج خورشيدی
 و  مظفر آاظمی,  عدنان اسماعيلی, یونس محمدپور,  محمد عزیز قادری, داریوش اسالم دوست,  رضائی

 شهر  در حوالی, گشتند  خود باز می  قرارگاههای  بسوی  از مأموریت حزبی  در حاليكه هرابیمعروف س
 و   اسارت گرفته  آردستان عراق به  آردستان عراق توسط افراد مسلح جنبش اسالمی حلبچه

  می اسال  رژیم جمهوری  این مبارزان به چند روز پس از این رویداد معلوم گردید آه. مفقوداالثر شدند
  .اند  شده تحویل داده

روز بيست و شش ,  بود  خارج از آشور مسافرت نموده نزمان به  آ دبيرآل حزب دمكرات آردستان ایران آه
  موریس آاپيتورن نماینده,  دبيرآل وقت سازمان ملل متحد قایان پـطرس غالی  آ  به  آه ای  نامه اآتبر طی

 مورد وضعيت حقوق بشر در ایران و پيرموروا رئيس وقت  آميسيون حقوق بشر جهت تحقيق در ی ویژه
  نان خواست تا در راستای  مطلع نمود و از آ نانرا از این واقعه انترناسيونال سوسياليست ارسال داشت آ

 ضدیت دست اندرآاران با   به باتوجه: " بود مده  دبيرآل حزب آ در نامه. نجات جان این مبارزین تالش نمایند
 جان این   جدی اینك خطری,  با مبارزان حزب دمكرات آردستان ایران زادیخواهان و دگراندیشان بویژه  آ آليه

نان  نان عميقًا نگران سرنوشت آ آند و بستگان و همرزمان آ  را تهدید می  و دمكراسی زادی  آ مبارزان راه
  ".هستند

 حزبشان از   و رهبری گير شدگان از سوئی و خویشاوندان دست  خانواده  تالشهای نزمان تاآنون همه از آ
 نام داریوش  نان به  از آ  بود و تنها یكی  مانده  نتيجه  جهت اطالع از سرنوشت این مبارزین بی دیگر سوی

.  یافت  رهایی  اسالمی  مزدوران رژیم جمهوری  شدن یك توطئه ضدبشری اسالم دوست در حين خنثی
   سال گـذشته  یافت تا اینكه  بطور مستمر ادامه مجامع جهانیتالش حزب دمكرات در نزد محافل و 

 استمداد نمود و این   انان از وی  آوفی قای  دبيرآل سازمان ملل متحد آ  به ای  نامه دبيرآل حزب طی
  . مورد حمایت واقع گردید المللی  دهها و صدها شخصيت بين درخواست از سوی

   از گوشه  ناچار گردید پرده  اسالمی جمهوری, فداران حقوق بشر و طر سرانجام تحت فشار افكار عمومی
   شش مبارز حزب ما پس از تحویل داده  متأسفانه  از جنایات خود بردارد و اعتراف نماید آه هرچند اندآی

نان بدون   آ  عليه  و روحی  جسمی های  اعمال شكنجه  یا پس از چندین هفته  رژیم بالفاصله شدن به
 در   اسالمی سفير جمهوری. اند  جالدان رژیم اعدام گردیده  از سوی  عادالنه  و یك دادگاهی محاآمه

 یازده نوامبر دو   نامه  در پاسخ به  روز بيست و نه مارس دو هزار و چهار ميالدی  آه ای  نامه بریتانيا طی
 این شخصيت ارسال  نيا برای حقوق بشر پارلمان بریتا  آوربن معاون رئيس گروه  جرمی قای هزار و سه آ

 این مبارزین در جریان مراجعت   آه اعالم نموده, اند ن مطلع نموده  است و ایشان نيز ما را از متن آ داشته
نان شهيد   شش تن از آ  آردستان درگير جنگ شده  جنبش اسالمی  خود با نيروهای  قرارگاههای به

   تالش بعضی  بعدها در نتيجه  است آه مده  اسارت درآ  بهاند و نفر هفتم بنام داریوش اسالم دوست شده
   گویا این عزیزان با نيروهای  است آه  ادعا شده در همين نامه.  است زاد گردیده از خویشاوندان خود آ

  . است  شده نان نسبت داده  آ  از پاسداران رژیم به اند و آشتن یكی  نيز درگير شده رژیم اسالمی
 روشن شدن   به  آه المللی  بين  شخصيتهای  همه  از تالشهای من تشكر و قدردانیبدین مناسبت ض

  داریم آه اعالم می, اند  رسانده  باشد ـ یاری  از مبارزان دمكرات ـ هر چند تلخ هم آه سرنوشت این عده
   و به ميخته  بهم آ تهمت و ناراستی,  از دروغ  را با دریائی  در این مورد نيز اندك حقيقتی  اسالمی جمهوری

 درگير جنگ   اسالمی  جمهوری  با نيروهای این رفقا در سفر خود نه.  است مردم ایران و جهان تحویل داده
نان را   آ نجا آه  از آ بلكه. اند  برده  اسلحه  دست به  در مقابل افراد مسلح جنبش اسالمی  و نه شده

,   شئونات دینی  برخالف همه  و تا زمانيكه رگاهشان رفته قرا نان به اند با آ  ننموده دشمن خود تلقی
 نيت شوم  اند متوجه  تسليم ننموده  اسالمی  جمهوری نان را به  آ  چشم و دست بسته  و انسانی اخالقی

   هرگز از سوی  اسالمی  جمهوری داریوش اسالم دوست نيز پس از تسليم نمودنش به. اند نان نگردیده آ
 حقایق  تی  آ حزب دمكرات آردستان ایران در روزهای.  است  نشده  اسارت گرفته ه ب جنبش اسالمی

  . را در این رابطه فاش خواهد ساخت دیگری
 جنبش   است آه  آردستانی  احزاب و سازمانهای  و ميهن پرست بویژه  مترقی اینك وظيفه سازمانهای

 مبارزان حزب دمكرات   عليه ور را آه  عمل شرم آ این  را تحت فشار قرار دهند تا حقایق مربوط به اسالمی
این جنبش پيشتر . شكار سازد  آردستان و جهان آ  است جهت افكار عمومی آردستان ایران انجام داده
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   از همدستی  پرده  رژیم ایران بدین شيوه  حال آه ولی, نمود هر نوع ارتباط خود با این رویداد را انكار می
  . است موضع خود را روشن نماید ضروری, دارد ور بر می دام شرم آاین جنبش در این اق

   پس از نود ماه  است آه زادی  آ  از هزاران مبارز راه این سرنوشت بخش آوچكی:    هم ميهنان گرامی ری آ
 همانند   سرنوشتی  به  اسالمی  اگر جمهوری براستی, شود  می ن برگرفته  از آ تالش خيرخواهان پرده

 در آشور مصيبت  چند و چندین هزار گور دستجمعی, شت رژیم صدام حسين در عراق دچار گرددسرنو
  .آشف خواهند شد, اند نهاده"  ایران اسالمی"ن نام   واپسگرایان بر آ  ما آه زده

  مدافع حقوق  از مجامع و محافل جهانی  مردم ایران و خارج از ایران و بویژه در این رابطه از افكار عمومی
 حقایق   را تحت فشار قرار دهند تا ناچار گردند همه  اسالمی  آاربدستان جمهوری خواهيم آه بشر می
 و بستگانشان   خانواده  اجساد قربانيان را به شكار نمایند و بویژه  اعدام این مبارزان دمكرات را آ مربوط به

  .تحویل نمایند
 جالدان  جنایت ضد بشری,  این شش مبارز قهرمانما ضمن ابراز تأسف و تأثر شدید از بشهادت رسيدن

زادیخواهان آردستان و سراسر ایران   آ نمائيم و از همه  را شدیدًا محكوم می  اسالمی جمهوری
  . با ما همصدا شوند  بيشتر این جنایت وحشيانه  در محكوم نمودن و افشای خواهيم آه می

خویشاوندان و نزدیكان این ,   خانواده  خود را به نه صميما بهمين مناسبت نيز مراتب تسليت و همدردی
  .نمائيم رزو می داریم و صبر و تحمل را برایشان آ شهدا و همسنگرانشان تقدیم می

مظفر ,  عدنان اسماعيلی, یونس محمدپور,  محمد عزیز قادری,  ارشد رضائی: درود بر روان پاك شهدا
  ,  آردستان  و رهایی زادی  آ  راه  شهدای  و همه  و معروف سهرابی آاظمی

  اشان  مبارزاتی پررهرو باد راه
  نان  آ  واالی رمانهای برقرار باد اهداف و آ

   حزب دمكرات آردستان ایران دفتر سياسی
    هزار و سيشد و هشتاد و سه خورشيدی فروردین ماه بيست و شش 

   وریل دو هزار و چهار ميالدی چهارده آ
  

بریز با وحشيگری و  سبعيت دو دانشجوی دانشگاه  تبریز را خواباندند و به هر به حکم دادگاه انقالب ت
  .کدام سی ضربه شالق زدند

  ٢٠٠۴ اوريل ١۴ – ١٣٨٣ فروردين ٢۶چهارشنبه 
 اين دانشگاه خاطی شناخته 82حكم دو نفر از دانشجويان دانشگاه تبريز آه در حوادث خردادماه سال 

  .ب تبريز اجرا شدشده بودند، از سوی دادگاه انقال
به خبرنگار حقوقی خبرگزاری   با اعالم اين خبر 82 در حوادث خردادماه  يكی از دانشجويان احضارشده

 روز جهت 20 ضربه شالق محكوم شده بودند،30اين دو دانشجو آه به : ، گفت)ايسنا(دانشجويان ايران 
  .ها حكم صادره در مورد آنها اجرا شدتجديدنظر و اعتراض به حكم وقت داشتند، اما با اصرار خود آن

اند آه تا به حال حكمی برای آنها  شش نفر ديگر از اين دانشجويان نيز به دادگاه احضار شده: وی افزود
  .صادر نشده است

آميته انظباطی : اين دانشجو آه خود در حوادث خردادماه دانشگاه تبريز خاطی شناخته شده، افزود
اين دانشجويان را به يك ترم تعليقی محكوم آرد اما يك نفر از آنها به دليل آسب  نفر از 5دانشگاه تبريز 

 . خوارزمی مستحقق بخشش و درج تخلف در پرونده اعالم شده است ي مقام در جشنواره
  

  برگزاري دومين جلسه دادگاه انصافعلي هدايت در تبريز، از ديد دو وکيل وي
  2004يل    آور14  -1383  فروردين 26چهار شنبه 
دومين جلسه دادگاه انصافعلي هدايت، روزنامه نگار تبريزي آه پس از شرآت ): راديو فردا(نازي عظيما 

اتهامات . در اجالس جمهوري خواهان در برلن، در تبريز بازداشت شده است، در تبريز برگزار شد
 26ت در اغتشاش انصافعلي هدايت، شرآت در اجالس جمهوري خواهان آلمان، تحريك مردم به شرآ

فعاليت تبليغي گسترده علي نظام جمهوري اسالمي و توهين به .  و درگيري با پليس بود1382خرداد 
جمشيد زند از راديو فردا با دو تن از . مقام رهبري، دو اتهام ديگر او است آه به او تفهيم شده است

در اين گفتگو . فتگو آرده استوآيالن مدافع انصافعلي هدايت، عباس جمالي و محمد علي دادخواه گ
  . آقاي جمالي ابتدا به توصيف چگونگي اين دادگاه مي پردازد

دومين جلسه دادگاه آقاي هدايت امروز در محيطي فوق العاده آرام و زير نظر قاضي : عباس جمالي
فوق العاده نقوي برگزار شد آه برخورد ايشان با پرونده و بخصوص امروز واقعا از نظر رعايت اصول قضايي 

  .برخوردي واقعا آزاد و راحت، جلسه اي فوق العاده برگزار شد به صورت علني و در حضور خبرنگاران. بود
  آقاي هدايت در دفاع از اتهاماتي آه به ايشان وارد شده، چه گفتند؟): راديو فردا(جمشيد زند 
يان آردند و اعالم آقاي هدايت مسائلي آه داشتند خودشان به صورت تشريحي ب: عباس جمالي

نمودند آه نه به عنوان يك جاسوس و نه به عنوان ضد رژيم، بلكه به عنوان يك خبرنگار و يك منتقد 
فعاليت داشتند و اتهامات را رد آردند و ما وآاليش هم، چه من، چه آقايان دادخواه و احمدي هم 

اتهامي آه به ايشان تفهيم شده بود، دفاعياتي انجام داديم آه در نتيجه دفاعيات آقاي هدايت و ما سه 
 و درگيري با پليس و 82 سال 26اتهام سوم ايشان آه تحريك مردم به شرآت در اغتشاش مورخه 

شرآت در اجتماع جمهوري خواهان آلمان بود، به علت نبودن عناصر ثالثه جرم رد شد و فقط فعاليت 
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ام رهبري تفهيم اتهام گرديد آه ما تبليغي گسترده عليه نظام جمهوري اسالمي و اهانت به مق
  .اميدواريم با دفاعياتي آه انجام شد، در اين دو مورد هم به ايشان برائت بدهند

  
  .آقاي جمالي نتيجه دادگاه آي اعالم خواهد شد: ز . ج 

در ضمن رئيس دادگاه . طبق نظر خود رئيس دادگاه نتيجه دادگاه فردا اعالم خواهد شد: عباس جمالي
  . ميليون تومان آرد40 جلسه قرار بازداشت آقاي هدايت را فسخ و تبديل به قرار وثيقه به مبلغ در همين

  
اما محمد علي دادخواه، وآيل ديگر انصافعلي هدايت نيز نحوه دفاع وآيالن مدافع از اين روزنامه : ع . ن 

  .نگار چنين شرح مي دهد
ا عنايت به اينكه آقاي هدايت آارت خبرنگاري خوشبختانه ما توانستيم بگوييم ب: محمد علي دادخواه

داشته و به عنوان چشم و گوش جامعه حق دارد در هر اجتماعي اعم از اين آه آن اجتماع قانوني 
مثل اين . باشد يا قانوني نباشد، وظيفه اش است آه برود دخالت آند، آنجا را ببيند و خبر ايجاد آند

فالن مجروح را آه به علت امر شيميايي مجروح شده، مداوا است آه به يك پزشك بگويند آه تو چرا 
در اين مبادي ما اين مسائل را به دادگاه اعالم آرديم و توسط ديگر . اين ايراد اصال وارد نيست. آردي

  .همكارانم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و ما اميدواريم آه يك راي منصفانه اي از دادگاه ببينيم
  

  ي از سکوت آميسيون سازمان ملل در برابر نقض حقوق بشر در ايران انتقاد آردخانم شيرين عباد
شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر در ايران که براي ): راديوفردا(نازي عظيما 

شرکت در اجالس ساالنه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ژنو رفته است، امروز از اين سازمان به 
اهمال و قصور در مورد رويدادهايي که در زمينه نقض حقوق بشر در ايران روي مي دهد، به شدت سبب 

  . انتقاد کرد، و آن را توهين به هواداران دمکراسي در ايران شمرد
 دولت عضو کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، 53امسال هيچ يک از ): راديوفردا، لندن(شهران طبري 

در . ت حقوق بشر در ايران تسليم جلسه جاري اين کميسيون در ژنو نکردندقطعنامه اي درباره وضعي
سال هاي گذشته کانادا، کشورهاي اتحاديه اروپا، و اياالت متحده آمريکا، به کرات عملکرد دولت 

  . جمهوري اسالمي ايران را در زمينه حقوق بشر هدف حمله قرار داده بودند
نوبل در اين باره گفت که سکوت کميسيون حقوق بشر سازمان خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح 

ملل در اين مورد، توهيني است به دمکرات ها و حاميان حقوق بشر در ايران، که آزادي خود را در راه 
  . کسب اساسي ترين موازين حقوق بشر به خطر مي اندازند

سفر او همچنين .  رفته استخانم عبادي براي شرکت در جلسه ساالنه کميسيون حقوق بشر، به ژنو
خانم . به منظور دفاع از گزارش فدراسيون بين المللي حقوق بشر در دفاع از مبارزان اين راه است

بررسي عملکرد دولت ها در زمينه حقوق بشر، بايد از سوي سازمان هاي مستقل، و بر : عبادي گفت
  .ني هاي سياسياساس موارد نقض آن در هر کشور باشد، و نه بر اساس مصلحت بي

در يک کنفرانس خبري او از دولت ايران خواست تا به تعهدات بين المللي خود احترام گذارد، و تاکيد کرد 
که ايران دو پيمان اصلي حقوق بشر را امضاء کرده، و تضين داده است که حقوق سياسي، و همچنين 

ي ازعان داشت که با انتقاد از خانم عباد. حقوق اقتصادي و اجتماعي شهروندان خود را رعايت کند
مقامات ايران، خود را در معرض خطر قرار مي دهد، اما اضافه کرد که در عين حال جايزه صلح نوبل براي 

  .او، مصونيتي نسبي به همراه آورده است
پس از اين حرفها، بازگشت من به ايران با مخاطره همراه است، اما اين براي من : او به خبرنگاران گفت

  . ضوع تازه اي نيستمو
ماه گذشته يک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل، در گزارشي به کميسيون اخطار کرد که سرکوب 

بي وقفه در ايران، و به دست گرفتن مجلس و قوه قضاييه از سوي محافظه کاران، فضاي ترس و ارعاب 
به ايران اخطار کرد که هيچ اتحاديه اروپا نيز از طريق اين کميسيون . در بين مردم ايجاد کرده است

  .پيشرفتي در عملکرد آن در زمينه حقوق بشر ديده نمي شود
سال گذشته تهران به چندين کارشناس حقوق بشر اجازه داد که در کشور تحقيق و تجسس کنند، و به 

، اما بر اساس بسياري از گزارش ها.  خاتمه بخشيد90اين ترتيب به ممنوعيت ورود آنان از اوائل دهه 
کساني که با کارشناسان سازمان ملل صحبت کردند و از وضع خود به آنها اطالع دادند، مانند احمد 

  .باطبي، دانشجوي زنداني، با عواقب سختي روبرو گشتند
 

شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل صلح و فعال در امور حقوق بشر، روز چهارشنبه چهاردهم آوريل گفت 
ر تصويب و اعمال قوانين در ايران باعث شده که حقوق بشر، به ويژه حقوق نظارت و کنترل روحانيون ب

  .زنان به طور مداوم نقض شود
  2004  آوريل  14  -1383  فروردين 26 چهار شنبه -بي بي سي 

وی که در ژنو و در نشست ساالنه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و در جمع خبرنگاران سخن 
ان با زنان به عنوان شهروند درجه دو برخورد می شود و سطح آزادی بيان نيز در اير: می گفت افزود
  .محدود است

نقش سازمان های بين المللی در پيگيری مسائل حقوق بشر در ايران، گفتگو با الهه هيکس از سازمان 
  نظارت بر حقوق بشر
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) لبان بوده استکه در چهارسال گذشته در دست اصالح ط(خانم عبادی گفت که تالش های مجلس 
  .برای تصويب قوانينی در جهت تغيير شرايط موجود نيز توسط شورای نگهبان خنثی شده است

شيرين عبادی، همچنين کميسيون حقوق بشر سازمان ملل را به خاطر آنچه از آن به عنوان ناتوانی 
اخير خواند، کميسيون مذکور در به تصوير کشيدن کارنامه حقوق بشر جمهوری اسالمی در سال های 

  .مورد انتقاد قرار داد
 ميالدی به اين سو قطعنامه ای در مورد وضعيت 2001کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد از سال 

 گزارش انتقادی اتحاديه اروپا در مورد وضع حقوق 2001در سال . حقوق بشر در ايران صادر نکرده است
 ميالدی همه ساله قطعنامه ای در مورد وضع 90 دهه در. بشر در ايران رای الزم برای انتشار نياورد

  . حقوق بشر در ايران منتشر می شد
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  خالصه مهمترين اخبار عراق
  2004  آوريل  14  -1383  فروردين 26چهار شنبه 

الب اسالمي عراق اخبار منتشر شده مشاور سياسي رييس مجلس اعالي انق: * خبرگزاري فارس
  . مبني بر سوءقصد به جان سيد عبدالعزيز حكيم را تكذيب آرد

: الملل خبرگزاري فارس با تكذيب اين خبر تصريح آرد وگو با خبرنگار گروه بين در گفت» محسن حكيم«
  » .روز گذشته سيد عبدالعزيز حكيم از مسيري آه ادعا شده، عبور نكرده است«
  
" جان نگرو پونته"ات آاخ سفيد آمريكا اعالم آردند، جرج بوش رييس جمهور آمريكا قصد دارد مقام* 

  . سفير آنوني آمريكا در سازمان ملل را به سمت سفير آمريكا در عراق منصوب آند
: به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، يك مقام آاخ سفيد آه خواست نامش فاش نشود، گفت

  » .اعالم خواهد شدبزودي اين خبر «
  
معاون وزير امور خارجه » ريچارد آرميتاژ«مقامات وزارت امور خارجه آمريكا روز سه شنبه اعالم آردند، * 

گو درباره عراق و تالش براي صلح در خاورميانه به منطقه خليج فارس  و آمريكا هفته آينده به منظور گفت
  . سفر خواهد آرد

واشنگتن، اين مقامات آه نخواستند نامشان فاش شود به علل امنيتي به گزارش خبرگزاري فرانسه از 
  . اي نكردند به برنامه سفر آرميتاژ اشاره

  
هاي   تن ديگر در درگيري38 عراقي و زخمي شدن 9منابع بيمارستاني در شهر فلوجه از آشته شدن * 

  . روز گذشته در اين شهر خبر داد
: يكي از پزشكان مرآز درماني اين شهر گفت" محمد طبش"به گزارش خبرگزاري فرانسه از فلوجه، 

  » . زخمي به اين بيمارستان انتقال يافتند38 آشته و 9امروز «
  
نشيني نيروهاي آمريكايي را از مناطق مسكوني عراق  حسني مبارك رييس جمهور مصر عقب* 

  . خواستار شد
ان آمريكا، همچنين .ان. شبكه تلويزيوني سيگو با و به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره، مبارك در گفت

  . ها خود سرنوشتشان را بدست گيرند از نيروهاي خارجي خواست اجازه دهند، عراقي
  
دو تفنگدار آمريكايي روز دوشنبه در عملياتي واقع در عراق «: اي اعالم آرد ارتش آمريكا در بيانيه* 

  » .اند آشته و دو تن ديگر نيز روز گذشته آشته شده
به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، اين بيانيه به جزيياتي در مورد چگونگي و محل آشته شدن اين چهار 

  . اي نكرده است تفنگدار هيچ اشاره
  
شود متعلق به پيمانكاران آمريكايي ناپديد شده در عراق است، پيدا  اجساد چهار نفر آه گفته مي* 
  . شد

هاي تلويزيوني آمريكا روز گذشته گزارش دادند، اين  نگتن، شبكهبه گزارش خبرگزاري فرانسه از واش
چهار پيمانكار آمريكايي آه از زمان حمله به يك آاروان نفتي در غرب بغداد در هفته گذشته ناپديد شده 

  . عمق در نزديكي محل وقوع اين حمله پيدا شدند بودند، در گوري آم
  
مريكا روز گذشته از جرج بوش رييس جمهوري آمريكا به نامزد دموآرات انتخابات رياست جمهوري آ* 

  . دليل عدم ارائه طرحي براي ايجاد ثبات در عراق انتقاد آرد
در يك آنفرانس مطبوعاتي و نطق تلويزيوني » جان آري«به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، 

مهايي را براي ايجاد ثبات امشب رييس جمهور فرصت داشت تا به مردم آمريكا بگويد آه چه گا«: گفت
  » .در عراق برداشته است ولي متاسفانه وي هيچ طرح مشخصي را ارائه نكرد
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هاي سختي را در عراق پشت  رييس جمهوري آمريكا با اذعان به اينكه اين آشور هفته» جرج بوش«* 
  » .تواند به خطري براي آمريكا تبديل شود عراق مي«: سر گذارده است، گفت

 خبرگزاري فارس از سايت خبري آاخ سفيد، وي در آنفرانس خبري آه شب گذشته در آاخ به گزارش
آننده منافع  تعهد آمريكا به ايجاد آزادي در عراق با آرمانهاي ما منطبق و تامين«: سفيد برگزار شد، افزود

  » .ما است
  
بازرسان اين آژانس به المللي انرژي اتمي روز گذشته بار ديگر خواستار بازگشت  رييس آژانس بين* 

  . عراق و چراغ سبز شوراي امنيت سازمان ملل در اين مورد شد
به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره، محمد البرادعي آه در آنفرانسي در دانشگاه قاهره سخن 

المللي انرژي اتمي در مورد  اختيارات و مسووليت آژانس بين«: گفت با اعالم اين مطلب افزود مي
  » .هنوز به قوت خود باقي است) در عراق( تسليحات آشتار جمعي بازرسي

  
 800وزارت حوادث غيرمترقبه روسيه امروز از اعزام هواپيماهاي اين آشور براي خارج آردن بيش از * 

  . هاي پيشين خود از عراق خبر داد تبعه و شهروند جمهوري
شنبه و جمعه اين افراد  ست ظرف روزهاي پنجبه گزارش خبرگزاري رويتر از مسكو، اين هواپيماها قرار ا

  . را از عراق خارج آنند
  
  .  ساعت ديگر تمديد شد48بس در شهر محاصره شده فلوجه  آتش* 

، يك مقام ارشد حزب اسالمي عراق آه در »فؤاد راوي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، 
با توجه به توافق صورت گرفته «: رد، گفتبس در فلوجه نقش ميانجي را دا وگوهاي مربوط به آتش گفت

 صبح به وقت محلي 9:00 ساعت تمديد شده آه آغاز آن ساعت48بس به مدت  ميان دو طرف، اين آتش
  » .خواهد بود

  
هاي اين رژيم در عراق  روز گذشته از تعليق فعاليت تجاري شرآت" يديعوت آحارنوت"روزنامه اسراييلي * 

  . خبر داد
ربايي خارجي آه  به دليل حوادث خونين و موج عمليات آدم«:  آحارنوت روز گذشته نوشتپايگاه اينترنتي

هاي اسراييلي در عراق آامال متوقف شده  هاي تجاري برخي از شرآت دهد، فعاليت در عراق روي مي
  » .است

  
تالشها تمامي «: رييس آميسيون اتحاديه اروپا امروز خواستار آزادي گروگانها در عراق شد و گفت* 

  » .براي آزادي آنها بايد انجام شود
: در جمع خبرنگاران با اعالم اين درخواست گفت» رومانو پرودي«به گزارش خبرگزاري رويتر از پكن، 

  » .اقدامات براي آزادي اين گروگانها بايد انجام شود«
  
در خصوص بيشتر يك مشاور سابق تشكيالت موقت ائتالفي آمريكا در عراق گفت، انگليس و آمريكا * 

  . سياستهاي خود در عراق اختالف نظر دارند
آه ده روز پيش پس از بازگشت از عراق استعفاي خود را به پنتاگون تقديم آرده است، » ميشل رابين«

آمريكا و انگليس اصوال به دليل «: انگليس تصريح آرد» ديلي تلگراف«وگو با شماره امروز روزنامه  در گفت
گرايانه است، با اهدافي خالف   خصوص اينكه پيگيري دموآراسي تا چه ميزان واقعاختالفات خود در
  » .آنند يكديگر حرآت مي

  
رييس جمهوري فيليپين امروز از تصميم اين آشور براي خارج آردن نيروهاي حافظ صلح و امدادرسانان * 

  . فيليپين از عراق به دليل وخامت اوضاع امنيتي در اين آشور خبر داد
 گزارش خبرگزاري رويتر از مانيل، خروج صلحبانان و امدادرسانان فيليپن از عراق، يكي از متحدان به

اي جديد به دولت بوش آه در حال حاضر درصدد است تا در عراق بماند،  تواند ضربه اصلي آمريكا، مي
  . وارد آند

  
آمريكايي به سوي چند شاهدان عيني از آشته و زخمي شدن چندين نفر در تيراندازي نيروهاي * 

  . غارتگر عراقي خبر دادند
به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، شاهدان گفتند، اين افراد به يك آاميون نظامي از آار افتاده حمله 

  .  بودند آرده
  

  مقتدا صدر شروط خود را براي مذاآره پس گرفت
  2004  آوريل  14  -1383  فروردين 26چهار شنبه 

مقتدا صدر روحاني شيعه عراق همه شروط خود را براي مذاآره با نيروهاي اشغالگر : خبرگزاري فارس
  .عراق پس گرفت و اعالم آرد از دستور عالي ترين مرجع شيعيان عراق پيروي خواهد آرد
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به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، قيص الخزاعلي مشاور نزديك صدر روز چهارشنبه در يك آنفرانس 
مقتدا صدر حاضر است درخواست مرجعيت شعيه را «:هر نجف با اعالم اين مطلب افزودمطبوعاتي در ش

  » .بپذيرد و شروط خود را براي ميانجيگري مذاآره با نيروهاي اشغالگر آنار بگذارد
حاضر است جان خود را به «:در همين حال مقتدا صدر در گفت و گويي با خبرگزاري آلمان اعالم آرد 

  » . قهرمان عراق فدا آندخاطر مردم صبور و
صدر تصريح آرد حتي اگر به اسارت اشغالگران درآمده يا آشته شود از هواداران خود مي خواهد آه به 

  . جهاد خود بر ضد نيروهاي اشغالگر ادامه دهند
وي با اشاره به اينكه شخصا حاضر به مذاآره با اشغالگران نيست اظهار آمادگي آرد با هر آس آه 

  . اشته و درصدد پايان بخشيدن به بحران هاي اخير است، مذاآره خواهد آردحسن نيت د
در شرايط آنوني مبارزه وظيفه ملي « :صدر با تاآيد بر اينكه هيچ ابايي از تهديد آمريكايي ها ندارد افزود

  » .من است و من آن را از اجدادم آموخته ام
واستار آزادي نجف از چنگال اشغالگران و ما خ. هدف ما آزادي مرآز خالفت اسالمي است«:وي گفت

  » .خروج آنها از عراق در زودترين زمان ممكن هستيم
  . صدر در انتها هرگونه گزارشي را مبني بر اينكه در نظر دارد به ايران پناهنده شود رد آرد

  مقتدا صدر انحالل ارتش مهدي را به صدور فتوايي از حوزه علميه مشروط آرد
در : گفت" ارتش مهدي" مقتدا صدر از روحانيون شيعه عراق و رهبر شبه نظاميان : خبرگزاري فارس

  .صورت صدور فتوايي از حوزه علميه نجف اشرف ارتش مهدي را منحل مي آند
وي و ارتش تحت : اي الشرق االوسط، مقتدا صدر گفت به گزارش روز چهارشنبه روزنامه فرامنطقه

  . امرش تابع اختيارات حوزه علميه است
اين در حالي است آه يكي از منابع نزديك به هيات مذاآره آننده اعزامي مراجع نجف با مقتدا صدر، 
نسبت به درخواست وي براي صدور فتواي حوزه علميه نجف اشرف جهت انحالل ارتش مهدي ابراز 

  . شگفتي آرد
 اين زمينه مشورتي صدر زماني آه ارتش مهدي را تشكيل داد نظر حوزه را جويا نشد و در: وي گفت

  نكرد حال چگونه خواستار صدور فتواي حوزه براي انحالل اين ارتش است؟ 
برخي مراجع از جمله آيت اهللا علي سيستاني نمايندگان خود را براي حل و فصل بحران ميان مقتدا صدر 

  . و نيروهاي اشغالگر به سوي صدر اعزام آردند
 دستگيري صدر و از بين بردن ارتش وي است و نيروهاي آمريكا اعالم آرده است خواستار آشتن يا

  . برد، اعزام آرده است شود صدر در آن به سر مي بيشتري را به حومه شهر نجف آه گفته مي
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

يک مقام بلندپايه وزارت خارجه ايران وارد بغداد شده است تا در ميانجيگری بحران کنونی در عراق کمک 
  .کند
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گزارش ها حاکی است که حسين صادقی ديپلمات ايرانی با مقامات نيروهای ائتالف تحت فرماندهی 

  .آمريکا، سياستمداران عراقی و رهبران مذهبی اين کشور ديدار و گفتگو خواهد کرد
  .مقام ايرانی و هيات همراه او را دعوت کرده استدر عين حال، دقيقا روشن نيست که چه کسی 

تهران می گويد که اين ديدار به دنبال درخواستی از اياالت متحده صورت می گيرد اما به نقل از مقامات 
  .آمريکايی گفته شده است که بريتانيا دعوتنامه را صادر کرده است

ا گفت که بريتانيا از چنين تماس هايی استقبال وزارت خارجه بريتانيا از تاييد اين موضوع خودداری کرد ام
  .می کند که به گفته اين وزارتخانه بخشی از يک روند مستمر است
  . آوريل، وارد بغداد شده است14هيات سياسی اعزامی از سوی وزارت خارجه ايران روز چهارشنبه، 

ق و همچنين جرمی هيات ايرانی در بغداد با وزير خارجه و رييس دوره ای شورای حکومتی عرا
  .گرينستاک، نماينده بريتانيا در آن کشور ديدار خواهد کرد

  .رياست اين هيات را حسين صادقی، مسول اداره کل خليج فارس در وزارت خارجه برعهده دارد
 هدف از سفر اين هيات به عراق مالقات با مقامات عراقی و - ايرنا -به گزارش خبرگزاری دولتی ايران 

  .های خروج آن کشور از بحران جاری استبررسی راه 
  .وی دراين سفر با وزير خارجه، رييس دوره ای شورای حکومتی عراق ديدار خواهد کرد

آقای صادقی نخستين مقام رسمی ايرانی است که برای تبادل نظر در باره بحران کنونی عراق به آن 
  .کشور سفر می کند

 تا موضع رهبر مذهبی شيعيان عراق را که آيت اهللا خبرنگار بی بی سی می گويد ايران مايل است
  .سيستانی است تقويت کند و نقش روحانی جوان مقتدی صدر را به حداقل برساند

  ايران در مسائل عراق دخالت ندارد: خرازی
در حاليکه يک مقام وزارت خارجه ايران برای گفتگو با مقامات عراقی عازم آن کشور شده، کمال خرازی، 

رجه ايران، ضمن رد اتهام دخالت ايران در عراق، تاييد کرده که آمريکا خواستار همکاری ايران در وزير خا
رفع نا آرامی های عراق شده و رهبر جمهوری اسالمی سياست اياالت متحده در اين کشور را محکوم 

  . به شکست دانسته است
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سخن می گفت، در مورد اظهارات مقامات وزير خارجه ايران، که در پايان جلسه هيات دولت با خبرنگاران 
  .آمريکايی در زمينه عدم همکاری ايران در مسايل عراق آن را حرف جديدی ندانست

وی گفت که روشن است که ايران دخالتی در مسايل عراق ندارد و افزود که آمريکايی ها به دنبال بهانه 
  .هستند، در افغانستان هم اين گونه بود

رد که جمهوری اسالمی تالش می کند تا مسايل عراق هرچه زودتر حل و قدرت به آقای خرازی تاکيد ک
  .دست مردم آن کشور سپرده شود

وی سياست آمريکا درعراق را اشتباه دانست و گفت که آنان اشتباهات مکرری را مرتکب می شوند و 
  .بعد عقب نشينی می کنند و اين روش را مانع بهبود شرايط در عراق دانست

  ندگی صدر و همکاری با آمريکاپناه
کمال خرازی در پاسخ به سوالی در مورد خبر پناهنده شدن مقتدی صدر به ايران گفت که چنين چيزی 

  .مطرح نشده است
در گذشته مذاکراتی داشتيم اما فعال "در مورد آمادگی ايران برای مذاکره با آمريکا، وزير خارجه گفت که 

م اين مذاکرات راه به جايی نمی برد؛ آمريکايی ها قول می دهند تعطيل شده است چون احساس کردي
  ."ولی عمل نمی کنند

ما "وی توصيه کرد که آمريکاييان برای حل بحران عراق با همسايه های آن کشور مشورت کنند و افزود 
چندين بار در اجالس همسايگان عراق حضور داشتيم و اين مکانيسم خوبی است برای اينکه به 

ايی ها مشورت دهد که با توجه به عدم اطالع ازمسايل عراق و روانشناسی مردم عراق، از آمريک
  ."اشتباهات بيشتر خودداری کنند

از آقای خرازی در مورد گزارش ارسال نامه ای از سوی سفارت سوييس، حافظ منافع آمريکا در ايران، 
ما مکاتبات زيادی با آمريکايی ها  "حاوی درخواست همکاری ايران در رفع نا آرامی در عراق گفت که

  ."داريم و در باره عراق نيز مکاتبات زيادی داشته ايم
طبعا چنين درخواست هايی از سوی آمريکا هست که ما برای بهبود اوضاع در عراق کمک "وی افزود 

  ." کنيم که ما تالش می کنيم
ان اظهار نظری نکرده اند اما برخی منابع هنور مقامات آمريکايی و عراق در مورد اظهارات وزير خارجه اير

آمريکايی گفته اند که عناصری در ايران در صدد بوده اند دامنه نفوذ مقتدی صدر، روحانی تندرو شيعه را 
  .محدود کنند

  . طرفداران مقتدی صدر درگير نبردهای مسلحانه ای با نيروهای آمريکايی بوده اند
  حمله به نجف

لی نيروهای آمريکايی به نجف به منظور بازداشت مقتدی صدر، روحانی تندرو در مورد خبر حمله احتما
آيت اهللا سيستانی در خصوص حمله آمريکايی ها به "شيعه و رهبر سپاه مهدی، آقای خرازی گفت که 

  ."نجف هشدار الزم را داده اند
بسيج خواهند کرد و در صورت چنين اقدامی، آمريکاييان جهان اسالم را در برابر خود "وی افزود که 

  ."فاجعه ای بزرگ به وجود خواهد آمد
  .آقای خرازی اظهار کرد که مساله عراق بايد با تدبير حل و فصل شود

اشتباهات آمريکايی ها اين است که فکر می کنند اگر عليه صدام نيروی نظامی به کار "وی افزود که 
 اين اشتباه بسيار مهمی است که آثار و بردند، عليه مردم عراق هم نيروی نظامی به کار ببرند و

  ."صدمات سهمگينی دارد
  اظهارات آيت اهللا خامنه ای 

 آوريل، در مورد 14آيت اهللا خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، نيز در سخنانی در روز چهارشنبه، 
  .وضعيت عراق اظهار نظر کرده است

جنايات سهمگين، وحشيانه و "است که وی سياست آمريکا در عراق را به شدت محکوم کرده و گفته 
حيرت انگيزی که درعراق جاری است از اغراض سياسی و اقتصادی قدرت بی مهار آمريکا ناشی می 

شود که خود را در مقابل افکار عمومی جهان پاسخگو نمی داند و برای پرکردن جيب کمپانی های 
  ."  خود در آورده استنفتی و صهيونيستی، يک کشور را با کشتار و جنايت به اشغال

آيت اهللا خامنه ای اتهام آمريکايی ها در مورد دست داشتن سايرين در تحريک ملت عراق و دخالت در 
  .اين کشور را رد و اظهار نظر کرد که برخورد آمريکا با مردم عراق باعث بروز بحران کنونی شده است

لسطينيان قابل مقايسه دانست و گفت وی سياست آمريکا در عراق را با سياست اسرائيل در مورد ف
اقدامات آمريکايی ها در عراق بر اساس همه اصول و موازين بشری محکوم و تنفر انگيز است و "

براساس همه قواعد طبيعت محکوم به شکست است و آمريکايی ها دير يا زود با ذلت و سرافکندگی از 
  ."عراق خارج خواهند شد

راق خواست وحدت و هوشياری به خرج دهند و از عمال و مراجع رهبر جمهوری اسالمی از مردم ع
  . تبعيت کنند تا دوره اشغال اين کشور کوتاه شود

  
  »اقدام سازنده جمهوري اسالمي براي آرام آردن اوضاع عراق«استقبال واشنگتن از 
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ندپايه وزارت امورخارجه آمريكا گفت که واشنگتن اقدام سازنده ايران يك مقام بل): راديو فردا(فاطمه امان 

خبرگزاري فرانسه به . در آرام آردن اوضاع ناآرام عراق را خوشامد مي گويد و از آن استقبال مي آند
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نقل از اين مقام بلندپايه آه حاضر به افشاي نامش نشده است، گزارش مي دهد تا آنجا آه ايران، 
عراق در جنوب اين آشور به آرامتر آردن اوضاع آمك آند، اقدام تهران با استقبال آشور همسايه 

  . واشنگتن روبرو خواهد بود
: يك مقام وزارت امور خارجه آمريكا با اشاره به نقش ايران در جنوب عراق گفت): راديو فردا(مسعود ملك 

 راه براي انتقال حاآميت به آشورهاي همسايه عراق مي توانند در برقراري امنيت و هموار آردن
  .تالش سازنده اين آشورها مورد استقبال قرار خواهد گرفت: عراقيها مفيد واقع شوند و اضافه آرد

اين مقام حاضر نشد درباره ورود هيات ايراني به عراق در روز چهارشنبه به منظور آمك به دستيابي به 
وي . روي شيعيان عراق، جزئياتي ارائه دهدتوافقي بين نيروهاي ائتالف و مقتدي صدر، رهبر تند

همچنين درباره ادعاي آمال خرازي، وزير خارجه ايران، داير بر تقاضاي رسمي آمريكا از جمهوري 
اياالت متحده از طريق : اسالمي براي آرام آردن اوضاع در جنوب عراق اظهار نظر نكرد، اما تاييد آرد

  . س در تهران با جمهوري اسالمي در تماس بوده استآانالهاي ديپلماتيك احتماال سفارت سوئي
اين درحالي است آه برخي از مقامها و سناتورهاي آمريكايي، نگراني خود را از احتمال تحريك شيعيان 

: ايرنا، خبرگزاري دولتي ايران گزارش داد. جنوب عراق به قيام توسط جمهوري اسالمي ابراز آرده اند
مي به سرپرستي حسين صادقي، مدير آل امور خليج فارس در وزارت هيات نمايندگي جمهوري اسال

  . امور خارجه عازم بغداد شده تا با مقامهاي مذهبي و حكومتي عراق گفتگو آند
او براي ميانجيگري به عراق نرفته، اما ممكن است : حسين صادقي به خبرگزاري فرانسه در بغداد گفت

هيچ نوع ماموريت : آقاي صادقي گفت.  ديدار آننداو و هيات همراهش در نجف با مقتدي صدر
ما آمده ايم از وضعيت عراق يك ارزيابي دسته اول داشته باشيم و بدين . ميانجيگري در آار نيست

عراق همسايه ايران : اين مقام ايراني گفت. وسيله درك بهتري از اوضاع آشور همسايه آسب آنيم
آتش سوزي در خانه همسايه : او گفت.  نگران بوده استاست و ايران هميشه از تحوالت منفي عراق

  .نمي تواند موجب نگراني نباشد
  

احتمال ميانجيگري جمهوري اسالمي براي تامين آزادي گروگان هاي خارجي در عراق، از ديد يك فعال 
  حقوق بشر

ق بشر و راديوفردا گفتگوئي انجام داده است با ناصر رشيدي، فعال حقو): راديوفردا(علي سجادي 
مديراجرائي ائتالف ملي و سراسري براي دمکراسي در واشنگتن، و از او در باره ماموريت اين هيات 

  : گويد ناصررشيدي مي. پرسيده است
در واقع بعد از ): مدير اجرائي ائتالف ملي سراسري براي دمکراسي در واشنگتن(ناصر رشيدي 

ي بوده که من هم در آن مقاله اي که شما به آن سرنگوني رژيم سابق عراق، تهديد اصلي بنيادگرائ
يکي اينکه هيوالي بنيادگرائي از شرق عراق، يعني از ايران به . اشاره کرديد، بر دو نکته تاکيد کردم

دوم هم . عراق سرازير شده است و اين بزرگترين اشتباه است که اين هيوال دست کم گرفته شود
چون گسترش .  جمهوري اسالمي توي عراق يک انتخاب نيستهاي رژيم اشاره به اين بود که دخالت

به اين خبر امروز که شما اشاره کرديد، بايد . بنيادگرائي و تروريسم از الزامات ماندگاري اين رژيم است
گفت که اين شيوه رژيم است، که هميشه خودش گروگانگيري ميکند و عمليات تروريستي را ترويج مي 

. تي دست مي زند بعد با دو دوزه بازي خودش را اهل مذاکره نشان مي دهددهد و به عمليات تروريس
اشتباه بزرگ و فاحش اين خواهد بود که اين را از رژيم باور کرد و پاي اين ميز مذاکره که رژيم مي چيند، 

  .نشست
  

ي از مقامات يعني به عبارتي شما مي گوئيد که مذاکره هيات آمريکائي و افراد): راديوفردا(پريچهر فرزام 
سياسي آمريکا اگر در عراق باشند با هيات ايراني اين بر خالف پيشبرد و ثبات وضعيت در عراق خواهد 

  بود؟
يعني اين رژيم منشا مشکل و قلب بحران است نه اينکه راه حل و ابزاري براي . بله دقيقا: ناصر رشيدي

  . راه حل
  
آيا . ي مشترک مسلح آمريکا است، وارد عراق شدهامروز ريچارد مايرز که رئيس ستاد نيروها.: ف.پ

تصور مي کنيد بين اين دو رابطه اي هست و آيا اين مذاکرات بين يک چهره نظامي و يک گروه سياسي 
  از ايران صورت خواهد گرفت يا نه؟

ين پاي اول آن ا. به نظر من رژيم دارد يک استراتژي دو پايه اي را در اينجا پيش مي برد: ناصر رشيدي
است که فعاليت هاي علني از طريق ايجاد موسسات خيريه و کمک هاي بهداشتي و غيره انجام مي 

دهدو پاي دوم آن اين است که هسته هاي مخفي و مسلح خود را در سطح عراق گسترش داده 
اين گسترش هسته هاي مخفي و مسلح چيز خيلي جديدي نيست و همين اخيرا من اطالع . است

ار کاست به زبان عربي بين هواداران رژيم پخش شده که صحبت هاي خود خامنه اي در دارم که يک نو
اين سخنراني سوم مارس بوده . تشويق به دفاع از به قول خودشان از اسالم و اخراج اشغالگراان است

که در آن خواسته مي شود که متحد شويد و خواستار اشغال اشغالگران گشته و براي ايجاد يک قدرت 
روز جمعه هم رفنسجاني گفته که اين شورش ها را حمايت کرده . د بر مبناي اسالم تالش کنيدجدي
همانطور که من عرض کردم در ابتدا، اين يک . اين خواسته يک سياست خيلي واضح رژيم است. است
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ور چون از روز اول که رژيم برقرار شده، صدور بنيادگرائي، صد. بايد است براي رژيم، نه يک انتخاب
 .تروريسم از اقدامات اوليه و دستور کار اول اين رژيم بوده است

  
  جمهوري اسالمي از درخواست کمک آمريکا براي حل و فصل خشونت روز افزون در عراق خبر داد

ايران اعالم کرد که آمريکا براي حل و فصل خشونت و بحران در عراق که به ): راديوفردا(نازي عظيما 
کمال خرازي، وزير امور . و گسترش مي يابد، از ايران درخواست کمک کرده استطرزي دم افزون شدت 

اين پيام ها از طريق سفارت سوئيس که حافظ منافع آمريکا در ايران است، به ايران : خارجه ايران گفت
ن ، و با روي کار آمدن حکومت اسالمي در ايرا1979روابط ديپلماتيک ايران و آمريکا از سال . رسيده است

  . قطع شده است
کمال خرازي، روز چهارشنبه، امروز، به خبرنگاران در تهران گفت که ايران در ): راديوفردا(عليرضا طاهري 

آقاي خرازي درباره . گذشته مذاکراتي با آمريکا داشته، اما اين گفتگوها در حال حاضر قطع شده است
عطيل گفتگوهاي واشنگتن و تهران يادآور محل اين مذاکرات اطالعي به دست نداد، اما درباره علت ت

ما احساس کرديم که اين مذاکرات راه به جايي نمي برد، و آمريکايي ها قول مي دهند و بعد به : شد
با اين حال آمال خرازي از آمادگي جمهوري اسالمي براي تجديد گفتگو با . آن قول ها عمل نمي کنند

يكاييها در مسير اشتباهي هستند و بايد با همسايگان عراق واشنگتن تلويحا ياد آرد و افزود فعال آمر
  . مشورت آنند

براي حل و فصل مسائل عراق مذاآراتي ميان آمريكا و ايران از : وزير خارجه جمهوري اسالمي تاآيد آرد
از آمال خرازي درباره شايعه پناهندگي . راه سفارت سوئيس، حافظ منافع آمريكا در ايران در جريان است

وزير خارجه جمهوري اسالمي . تدي صدر، روحاني عراقي به شدت ضد آمريكايي به ايران پرسيدندمق
ايراد اتهام به ايران درباره مداخله هاي جمهوري : اين شايعه را بي پايه خواند و همزمان يادآوري آرد

  .  خطا رفته استاسالمي در رويدادهاي عراق نيز بي پايه است و آمريكا با ايراد چنين اتهامي به راه
ايران هيچگونه دخالتي در امور عراق ندارد و اميدوار است آه زمام قدرت در : آمال خرازي ادامه داد

به گفته آقاي خرازي، تنها راه حل مسائل عراق، . عراق هرچه زودتر به مردم آن آشور سپرده شود
  . خروج هرچه سريعتر نيروهاي اشغالگر از آن آشور است

آيت اهللا سيستاني آه مرجع بزرگ تقليد شيعيان هستند، : جمهوري اسالمي گفتوزير خارجه 
هشدارهاي الزم را به آمريكاييها داده اند و اميدواريم آمريكاييها خطاي بزرگي نكنند آه جهان اسالم در 

  .برابر آنها بسيج شود، آه در چنين صورتي فاجعه روي خواهد داد
 

  ه ايم  روي ايران حساب بازکرد: فراتيني
  2004  آوريل  14  -1383  فروردين 26چهار شنبه 

کشورش بر روي گفتگو با ايران براي آزاد کردن گروگان هاي خود در عراق : وزير امور خارجه ايتاليا گفت 
  . حساب باز کرده است

: ، فرانکو فراتيني امروز چهارشنبه گفت" کونا"به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري کويت
کشورش بر روي روابط حسنه و گفتگوي خوب  با ايران،  براي آزادي چهار ايتاليايي ربوده شده حساب 

  .بازکرده است
ايتاليا به تمام تالش هاي خود : فراتيني که با يکي از شبکه هاي راديويي ايتاليا گفتگو مي کرد، افزود

  .خواهد دادبراي حفظ سالمت گروگان هاي ايتاليايي و آزادي آنها ادامه 
  .وي هشدار داد که هرگونه امتياز دادن به گروگان گيرها منجر به تقويت بازي تروريست ها خواهد شد

وي بر ضرورت حفظ کانال هاي گفتگو با برخي کشورهاي اسالمي به ويژه ايران و تقويت آن براي آزادي 
  .گروگان هاي ايتاليا تاکيد کرد

يا در الناصريه عراق روابط حسنه اي با رهبران ميانه رو شيعه عراق پاسداران صلح ايتال: وي تاکيد کرد 
  .دارند

وزير امور خارجه ايتاليا همچنين حمايت کشورش را از دادن نقش بيشتر به سازمان ملل متحد در اداره و 
  .کنترل بحران عراق اعالم کرد

د از سوي شوراي امنيت درمورد فراتيني قرار است در روزهاي آينده براي حمايت از تصويب قطعنامه جدي
  .عراق به نيويورک برود

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
روزنامه های چهارشنبه تهران در عنوان های اصلی و مقاالت خود، پس گرفتن دو اليحه پيشنهادی  

  .اندرييس جمهور را مهم ترين خبر داخلی دانسته و به بررسی علل و نتايج آن پرداخته 
  2004  آوريل  14  -1383  فروردين 26 چهار شنبه -بي بي سي 

 در گزارشی با عنوان بازگشت خاتمی به نقطه صفر، نوشته رئيس شرقايرج جمشيدی نويسنده 
 ماه لوايح دوگانه ای را پس گرفت که آنها را به عنوان کف مطالبات اصالح ١٨جمهور پس از گذشت 
  .طلبانه مردم خوانده بود

 لوايحی که پس گرفته شد، از ابتدا با مخالفت شديد جناح مخالف دولت مواجه شد، شرقنوشته به 
برای مدتی طوالنی فضای سياسی کشور را تحت تاثير خود قرار داد و مخالفان اصالح طلبان اين دو 
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 ها، اليحه را از يک طرف تئوريزه کردن ديکتاتوری و از سوی ديگر راهی مساعد برای ورود ضدانقالب
  .ساواکی ها، دزدها، شرابخواران و افراد فاسق به مجلس تفسير کردند

 با عنوان بازار تب کرد، خبر داده که شايعه ترميم کابينه و تعويض وزيران اقتصادی باعث شده حيات نو
  .است که در بازار بورس و اقتصاد کشور توفقی اتفاق افتد

وشته ترميم کابينه در حوزه اقتصادی در محافل سياسی روزنامه صبح در سرمقاله خود ندنيای اقتصاد 
 اقتصادی ايران با اين استدالل مطرح می شود که شايد اين ترميم، کارنامه اقتصادی دولت را –

  .تر از پيش کند درخشان
در انتقاد از اين طرز تفکر نوشته راهکارهای عبور از دنيای اقتصاد علی ميرزا خانی، درسرمقاله 

صادی قبل از آن که به مسووالن اجرائی مربوط باشد، به نبود سيستم مربوط است که بايد مشکالت اقت
  . جمهور طراحی شود توسط تيم مشاوران رييس

   آخر رياست  جمهور در سال  رييس  تغيير کابينه  سياسی  های  در گروکشی  با عنوان خاتمیاعتماد
 کشور ندارد و   و اجتماعی  اقتصادی  بر وضعيت  تاثيری که  است هايی  فعاليت   از جمله  خاتمی جمهوری
  .   است  شده  مدنظر قرار داده  مساله  سياسی تنها جنبه

   جمهوری  رياست  دوره  تا پايان  کوتاهی  زمان  مدت  که  در حالی  خاتمی  تغيير کابينهاعتمادبه نوشته 
   نخواهد کرد، بلکه  اقتصادی  مشکالت شور بخصوص ک  مشکالت  حل  به تنها کمکی  نه   است  مانده باقی
  . ها در برخواهد داشت  حوزه  را در برخی  جديدی تنش

در سرمقاله خود از رييس جمهور خواسته داليل ترميم کابينه را با مردم در ميان گذارد آيا او آفتاب يزد 
 سياستی بر جابه جائی به تازگی متوجه ضعف ناشی از ناهماهنگی در وزيران شده و يا عاملی و

  .وزيران اثر گزاده است
توضيحات رييس جمهور می تواند ثابت کند که مردم محرم و صاحب اصلی آفتاب يزد به نوشته سردبير 

  .کشور هستند و يا اينکه رويه متروک عذرخواهی از مردم را احيا کند
 شده و در آغاز سال  نوشته چندی است که رئيس جمهور شجاعترشرقمحمد قوچانی در سرمقاله 

لوايحش را از پارلمان پس می گيرد و وزيرانش در دولت را تغيير می دهد تا نه فقط پيش از آغاز مجلس 
  .هفتم آخرين کام را از مجلس ناکام ششم وام گيرد که با خونی تازه سال آخر را سپری کند

سته که مجلس هفتم شروع  خداحافظی اصالح طلبان با حاکميت را از هفتم خرداد دانشرقسردبير 
به کار می کند و در ادامه مقاله خود پرسيده در اين واپسين سال حضور محمدخاتمی بر قدرت، سر 

  شجاعت او در بازپس گيری مواضع از کف رفته خويش، چيست؟
 در سرمقاله اين روزنامه احتمال داده کيهانحسين شريعتمداری نماينده آيت اهللا خامنه ای در روزنامه 

ه ترميم احتمالی کابينه دولت خاتمی، فراری دادن برخی وزيران و مديران سازمان ها از پاسخگويی در ک
  .برابر مجلس هفتم باشد

 در مورد پس گرفتن لوايح دوگانه رييس جمهور از مجلس به استدالل های پيشين خود در کيهانمدير 
 رييس جمهور و کاستن از نظارت شورای مخالفت با اين لوايح اشاره کرده و نوشته افزايش اختيارات

  .نگهان از اساس با طرز فکر مردمی رييس جمهور موافقت نداشت
 از درگيری علی مزروعی با رييس مجلس در جلسه روز گذشته خبر داده است که بر اساس آن اعتماد

ندگان را قطع و نماينده اصالح طلب اصفهان از مهدی کروبی گاليه کرده که چرا سخنان اعتراض آميز نماي
  .از آئين نامه داخلی مجلس تخلف می کند

 در پاسخ مهدی کروبی که از وجود آزادی در کشور دفاع می کرد گفته شرقعلی مزروعی به نوشته 
است آزادی را در انتخابات اخير به چشمان خود ديديم و باز هم ديديم که دو روزنامه را به خاطر چاپ يک 

 آزادی دارند که هر کاری که دلشان می خواهد، انجام دهند و برای ما پرونده عده ای.نامه توقيف کردند
  .درست کرده اند و هر روز به اين طرف و آن طرف می برند

جنجال در مجلس زمانی اتفاق افتاد که مهدی کروبی سخنان نماينده خواف و آفتاب يزد به نوشته 
دی و در آمد سرانه صحبت می کرد و ايران را به رشتخوار را زمانی قطع کرد که وی درباره رشد اقتصا

  . دالر، يکی از فقيرترين کشورهای منطقه می خواند١۶٠٠خاطر درآمد سرانه ساليانه 
 در عنوان اصلی صفحه اول خود خبر داده که روز پنجشنبه منتخبان مجلس آينده در جلسه ای به کيهان

اعتراض های معلمان، تغيير آئين نامه داخلی مسائل مهم آينده خواهند رسيد و از جمله در مورد 
  .مجلس و شايد مساله رياست مجلس آينده تصميم گيری کنند

 به نقل از يک نهاد امنيتی از خنثی شدن يک رشته عمليات بمب گذاری در نماز جمعه هفته شرق
 منتشر گذشته تهران خبر داده که هنوز از هويت و چگونگی دستگيری عامالن اين بمب گذاری خبری

  .نشده است
 اين بمب گذاری ها همزمان با روزهای عزاداری اربعين و در زمان امامت هاشمی شرقبه نوشته 

  .رفسنجانی صورت می گرفت 
 آمده است که يک فروند خمپاره انداز نيز عاشورای امسال در نزديک قم کشف شرقدر دنبال خبر 

ره در ضلع جنوب غربی دانشگاه تهران کشف و شده و دو سال پيش از اين نيز يک فروند موشک خمپا
  .ضبط شد که محل نماز جمعه تهران را هدف گرفته بود

در سرمقاله خود از اعتراض وزارت خارجه ايران به بيانيه وزارت خارجه آمريکا جمهوری اسالمی روزنامه 
 ديپلوماسی در مورد نقض حقوق بشر در ايران تحسين کرده و آنرا نشانه اين دانسته که دستگاه

  .جمهوری اسالمی قصد دارد از سياست انفعالی سابق خود دست بردارد و انقالبی عمل کند
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در سال های اخير از ادبيات انفعالی که وزارت خارجه دچار آن بود جمهوری اسالمی به نوشته روزنامه 
  .خسران زيادی متوجه نظام و کشور و جامعه شده است

 اميدواری کرده که دستگاه متولی سياست خارجی با روی آوردن به ابرازجمهوری اسالمی سرمقاله 
ادبيات و راه کارهای انقالبی و استفاده از راهنمائی های آيت اهللا خامنه ای به سفرا و مسئوالن راه 

  .درست خود را پيدا کند
گی مقتدا در ستون خود در اين روزنامه به شايعاتی پرداخته که در مورد پناهندآفتاب يزد طنزنويس 

صدر به ايران وجود داشته و در شعری از زبان تندروها نوشته که همان جای گلبدين حکمتيار که سال 
  .گذشته از ايران رفت به وی داده خواهد شد

پرسيده که مقتدا صدر چرا " نسخه شرقی چه گوارا"محمد حسن روان بخش در طنز خود با عنوان 
 سفر قبلی وی به ايران به اندازه کافی از وی پذيرائی نشد و يا از پناهندگی به ايران نپذيرفته؟ آيا در

سرنوشت حکمتيار عبرت گرفته و نگران شده که مبادا پس از چند سال مجبور به خروج مخفيانه از ايران 
  شود؟
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