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

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
  پدر خوانده تروريسم بين المللي, آنفرانس بزرگ مطبوعاتي در افشاي معامله ايتاليا با رژيم ماليان

  2004   آوريل  15 -1383  فروردين 27پنج شنبه 
خصيتهاي ش. , فروردين در يك آنفرانس مطبوعاتي بزرگ27 ظهر روز پنجشنبه -همبستگي ملي 

ايتاليايي و نمايندگان مقاومت ايران بازرسي ناگهاني دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در رم 
همراه با خانه ها و مراآز فعاليت پناهندگان . ,)آه طي دو دهه از حفاظت رسمي برخوردار بوده است(

, د و فاش نمودند آه اين اقدام فروردين را محكوم آردن26ايراني در سراسر ايتاليا در روز چهارشنبه 
بخشي از معامله دولت ايتاليا با رژيم آخوندي در ازاي مداخله ماليان براي آزادي گروگانهاي ايتاليايي در 

  .عراق بوده است
بازرسي نمايندگي شوراي :در اين آنفرانس، از جمله آقاي رامون منتواني نماينده پارلمان ايتاليا گفت

من هفته آينده دولت را در اين رابطه .  در چنين اوضاعي مايه آبرو ريزي استملي مقاومت توسط دولت
  .استيضاح خواهم آرد 

, در اين آنفرانس مطبوعاتي آه در دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در رم برگزار شد
دستيار , )نماينده پارلمان ايتاليا( شخصيتهاي برجسته سياسي و حقوقي ايتاليايي از جمله منتواني

باجيو , )دبير آل سازمان حقوق بشري به قابيل دست نزنيد( سرجو دليا , نماينده پارلمان آروستو
، هم چنين مهر ) وآيل برجسته ايتاليايي( وسوداني , )عضو شوراي استانداري استان الزيو( مينوچي 

راي ملي مقاومت افروز پيكر نگار عضو آميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت ، رضا اوليا عضو شو
نماينده شوراي ملي مقاومت ايران در ايتاليا آه در , همسر محمد حسين نقدي, ايران،فرمينا نقدي

  . حضور داشتند,  در رم توسط تروريستهاي رژيم آخوندي به شهادت رسيد1371اسفند 
 ايران در آنفرانس مطبوعاتي مشترك شخصيتهاي سياسي و پارلمانترهاي ايتاليا و نمايندگان مقاومت

 و 1تلويزيونهاي سراسري آانال .رم با استقبال گسترده رسانه هاي بين المللي و ايتاليايي قرار گرفت
خبرگزاري آسوشيتد , خبرگزاري ايتاليايي آنسا, تلويزيون بين المللي آسوشيتد پرس,  ايتاليا2آانال 
 ايل تمپو و ايل جورناله و راديو ,خبرگزاري آرونوس و روزنامه هاي ايل مساجرو, خبرگز اري آجي, پرس

  .راديكال به تهيه خبر و گزارش از اين آنفرانس پرداختند
آقاي رامون منتواني در سخنراني خود ضمن محكوم شناختن بازرسي دفتر نمايندگي شورا و خانه هاي 

رد و گفت پناهندگان ايراني ، ادامه وجود نام مجاهدين در ليست تروريستي اتحاديه اروپا را شماتت آ
اين ليست مبتني بر واقعيت نيست و و حضور سازمان مجاهدين خلق در ليست تروريستي اصال 

آقاي رامون منتواني . . زيرا مجاهدين براي آسب آزادي و دمكراسي مبارزه مي آنند. موضوعيت ندارد
 و بايد بازرسي نمايندگي شوراي ملي مقاومت توسط دولت دراين شرايط مايه آبرو ريزي است:گفت

  .من هفته آينده دولت را در اين رابطه استيضاح خواهم آرد . باهم آاري آنيم
تازماني آه نام سازمان مجاهدين در ليست تروريستي : :آقاي سرجو دليا نيز در سخنان خود گفت

ما در اتحاديه اروپا قرار دارد مبارزه ماعليه تروريسم واقعي نيست درحقيقت ما بايد بگوييم آه دراين جا 
دفتر تروريست ها نشستيم و آنفرانس مطبوعاتي ميگذاريم اين در حالي است آه پليس ايتاليا دارد در 

  .بيرون اين ساختمان از ما حفاظت ميكند
آقاي سوداني آه وآالت پرونده ترور شهيد محمد نقدي را دنبال نموده است در سخنراني خود تاآيد 

اقدام ديروز پليس با . شنا بوده ام و پرونده آنها را در دست دارم با مجاهدين آ1993آرد آه من از سال 
اقاي سوداني تاآيد . اين واقعيت آه اينجا بر اي ساليان از حفاظت برخوردار بوده است در تضاد است

  .نمود آه تمام فعاليتهاي مقاومت ايران در ايتاليا در آادر قانون اين آشور بوده است
ر در سخنان خود ضمن خاطر نشان آردن اين واقعيت آه احكام بازرسي با آمال خانم مهر افروز پيكر نگا

تاريخ خورده بود تا ارتباط قضيه با موضوع گروگانهاي ايتاليايي در )  روز پيش12يعني ( آوريل 2شگفتي 
عراق و معامله با رژيم آخوندي در اين رابطه را بپوشاند، تاآيد نمود آه شكي نيست آه پناهندگان 

راني قرباني باجخواهي آثيف تروريستي رژيم آخوندي درازاي مداخله براي آزادي گروگانها در عراق اي
اما تن دادن به باجخواهي ننگين تروريستي، وقرباني آردن اصول اوليه دموآراسي وحقوق . شده اند

تروريسم بشر در زير پاي آخوندهايي آه پايه گذار صنعت گروگانگيري بوده اند، حاصلي جز تشجيع 
  .ندارد

خانم پيكر نگار ضمن افشاي اخبار دقيق و مستند در مورد دخالتهاي رژيم آخوندي در بحران اخير عراق 
گفت ارگانهاي مختلف ايتاليايي هم در رم و هم در بغداد به منظور مقابله با تروريسم رژيم آخوندي، با 

ت موثق مربوط به مداخالت تروريستي رژيم اطالعا. مجاهدين و مقاومت ايران در ارتباط مستمر بودهاند
آخوندي در عراق عليه اتباع ايتاليا آه در همين ايام در مطبوعات اين آشور به نقل از مقامات ايتاليايي 

  . منتشر شده، از سوي مقاومت ايران برمال گرديده است
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تاتوري ماليان آه عضو آميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت ايران ضمن محكوم آردن زد و بند با ديك
فعال ترين حامي تروريسم بين المللي است ياد آوري نمود آه صنعت گروگانگيري ابداع ماليان در قرن 

 تا سلسله عمليات گروگانگيري در 1979از ماجراي گروگانگيري در سفارت آمريكا در سال . بيستم بود
اين وسيله . جربه را در عراق پياده مي آنندآنها حاال دارند اين ت.  در لبنان را همه بياد داريم1980دهه 

باجگيري ماليان است اما واقعيت تلخ و دردناآي آه امروز هم شاهد نمونه اي از آن در ايتاليا و در مورد 
آن شهروند ايتاليايي در عراق هستيم اين است آه هرچه به اين رژيم بيشتر باج بدهيد بيشتر به 

  .تروريسم روي مي آورد
از سازمان هاي عضو شوراي ملي (نماينده سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران, د قادريآقاي مهردا
و عده يي از پناهندگان ايراني آه منازل آنها مورد بازرسي قرار گرفته نيز در آنفرانس ) مقاومت

 .اين اقدام دولت ايتاليا را بشدت محكوم نمودند. مطبوعاتي رم

  
 ملي آفريقاي جنوبي آه هم اآنون قدرت حاآم اين آشور را در ي تحليلگران معتقدند آه حزب آنگره

ي انتخابات پس از دوران آپارتايد به دست  تواند حداقل دو سوم آرا را در سومين مرحله دست دارد، مي
  .آورد
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اري رويتر، با توجه به اينكه هم اآنون به نقل از خبرگز) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 درصد آرا ٨١/٦٥ نتيجه حدود يك چهارم آرا شمارش شده، اعالم گرديد است، حزب حاآم اين آشور با 
  . باشد در صدر مي

ي ملي آفريقاي  آنگره.  درصد آرا در انتخابات پيروز شود٣٥/٦٦  موفق شد، با ١٩٩٩ اين حزب در سال 
 و پس از سقوط نظام آپارتايد قدرت را در اين آشور در دست دارد، در دو استان ١٩٩٤ جنوبي آه از سال 

شعار اصلي حزب . باشد اصلي اين آشور داراي بيشترين رقابت با حزب اپوزيسيون اتحاد دموآراتيك مي
يت و اتحاد دموآراتيك براي اين دوره از انتخابات مبارزه با مسايل عمده اين آشور يعني بيماري ايدز، جنا

  . آاري بوده است بي
ما : ي ملي آفريقاي جنوبي با توجه به اعالم نتايج اوليه شمارش آرا اظهار داشت سخنگوي آنگره

ها شروع به وزيدن آرده است و اين وزيدن به نفع ما در  توفان. ايم درخصوص نتايج حاصله به هيجان آمده
  .حال پيش روي است

ما پيش بيني : گويد وبي از مرآز تحقيقات علمي و صنعتي مييكي از تحليلگران سياسي آفريقاي جن
  . دهد  درصد آرا را به خود اختصاص مي٦٩ ي ملي آفريقاي جنوبي حدود  آنيم آه آنگره مي

ترين حزب اپوزيسيون و حزب سفيد پوستان  بر اساس اعالم نتايج اوليه حزب اتحاد دموآراتيك آه بزرگ
اين مقدار آرا در حالي است آه اين حزب . آرا را از آن خود آرده است درصد ٧/١٧ آفريقاي جنوبي است، 

 . درصد آل آرا ماخوذه را به خود اختصاص دهد٩/٦  فقط توانسته بود ١٩٩٩ در سال 
  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

ق رژيم ايران هزاران نيرو و هزاران قطعه سالح به عرا:مسئول آميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت
  فرستاده است
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 مسئول آميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت در يك آنفرانس مطبوعاتي آه در -همبستگي ملي 

پاريس برگزار شد ، از مقاصد تروريستي و مداخله جويانه حكومت آخوندها در عراق پرده پرداشت و 
  .اين رژيم در عراق را فاش آردجزييات تازه يي از ابعاد دخالت 

گروه تبعيدي ايراني ميگويد تهران داراي ماموران «خبرگزاري رويتر گزارشي از اين آنفرانس بـا عنوان 
  . مخابره آرده است» مسلح در عراق است

يك گروه اپوزيسيون در تبعيد ايراني گفت :  آوريل در گزارش خود اعالم آرد14خبرگزاري رويتر چهارشنبه 
ران هزاران مامور مسلح به عراق همسايه فرستاده است تا از يك قيام شيعي در آنجا حمايت آنند و اي

  .احساسات ضدآمريكايي را دامن بزنند
محمد محدثين رييس آميسيون روابط خارجي شورا به خبرنگاران : در گزارش خبرگزاري رويتر آمده است

هزاران نيرو و هزاران قطعه سالح به «فت رژيم ايران گ, جايي آه اين گروه داراي دفتر است, در پاريس
محدثين آه از طريق يك مترجم سخن مي . »عراق فرستاده است تا بهتر بتواند در آنجا مداخله آند

هدف استراتژيك رژيم اين است آه بتواند اين «گفت به نقل از منابعي در ايران آه از آنها نام نبرد گفت 
  .»خودش دربياورد و معتقد است زمان به سود آن پيش مي رودرا تحت نفوذ ) عراق(آشور 

  . به گفته محدثين نيروهاي تحت الحمايه ايران در عراق آميزه اي از پاسداران و عناصر چريكي هستند
اياالت متحده ايران را آه جمعيتش اساسا شيعه است متهم به دامن زدن به :رويتر مي افزايد

از طريق مرزهايش به » عناصر نامطلوب«و اهمال در ممانعت از نفوذ احساسات ضدآمريكايي در عراق 
آمريكا معتقد است آه اين عناصر دست به حمالتي عليه نيروهاي اشغالگر در . داخل عراق آرده است

  .عراق مي زنند
تهران اين اتهام را تكذيب آرده است و مي گويد دست به اقداماتي براي امن آردن مرزهايش زده 

  .است
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دثين گفت تهران معتقد است آه آثار تبعي هرگونه قيام از سوي شيعيان در عراق باعث مي شود مح
او . ناميده است در انتخابات نوامبر از صحنه اخراج گردد» محور شر«آه جرج بوش آه ايران را بخشي از 

اق و بغرنجتر آنها تالش بيشتري براي مداخله در عر, هرچه به انتخابات آمريكا نزديكتر شويم«: گفت
  .»آردن وضعيت خواهند آرد

خبرگزاري رويتر ضمن اين گزارش افشاگري شوراي ملي مقاومت درباره سايتهاي محرمانه اتمي رژيم 
زماني آه اين گروه «: ايران آه سبب شد براي نخستين بار جهان از آن مطلع شود، يادآوري آرد و افزود

ات غني سازي اورانيوم را مخفي نگه داشته است و ايران  اعالم آرد آه تهران يك تاسيس2002در سال 
را وادار آرد آه اعتراف آند آه چنين تاسيساتي وجود دارد و بازديد بازرسان اتمي ملل متحد را از آن 

 .»اظهارات اين گروه اعتبار يافت, بپذيرد

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ت ايران در بغداد با اصابت شش گلوله به شهادت رسيد  دبير اول سفار
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دبير اول و وابسته مطبوعاتي سفارت جمهوري اسالمي ايران در بغداد، ساعتي پيش در جريان يك 
  .حمله تروريستي به شهادت رسيد

، در حال "حاج خليل"لنا، خليل نعيمي، معروف به به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، اي
هاي امنيتي، هدف رگبار گلوله افراد   خروج از ساختمان سفارت ايران در بغداد و پس از عبور از اليه

  .مسلح ناشناس قرار گرفت و به شهادت رسيد
وله نيز به اي آه به پيكر شهيد نعيمي اصابت آرده است، سه گلوله به سر وي و سه گل  از شش گلوله

  .آتف وي اصابت آرد آه در دم به شهادت وي انجاميد
مانده بوده   ها، پيكر وي بيش از چند ساعت در داخل خودرو و در محل حادثه باقي  به گزارش خبرگزاري

  .است
خليل نعيمي، نخستين مسؤول ديپلماتيك يك آشور خارجي در عراق است آه هدف عمليات 

  .گيرد  تروريستي قرار مي
  .س از اين حادثه بالفاصله عناصر پليس عراق و محافظان امنيتي سفارت به محل حادثه شتافتندپ

: وگو با خبرنگار ايلنا، ضمن تأييد اين خبر، اعالم آرد  يك منبع نزديك به سفارت ايران در عراق در گفت
عازم ايران شود، دبير اول سفارت جمهوري اسالمي ايران در بغداد آه قرار بود فردا " خليل نعيمي"

دقايقي پيش براي تعمير خودروي خود عازم تعميرگاهي در بغداد بود آه هدف حمله تروريستي افراد 
  .مسلح ناشناس قرار گرفت و آشته شد

هنوز از هويت عامالن اين حادثه اطالعي در دست نيست و هيچ گروهي نيز مسؤوليت اين عمليات 
  .تروريستي را بر عهده نگرفته است

  .وران پليس عراق و نيروهاي امنيتي بالفاصله تحقيقات در خصوص اين حادثه را آغاز آردندمأم
اين عمليات تروريستي در خيابان حيفا در نزديكي ساختمان سفارت آشورمان در بغداد و در محله 

  .رساني عراق، واقع است  الكراده و نزديك وزارت سابق اطالع
وگو با شبكه تلويزيوني الجزيره قطر، ضمن ابراز تأسف از   يز در گفتيك آارمند سفارت ايران در بغداد ن

  .بروز اين جنايت، هدف از آن را بر هم زدن آرامش آشور عراق ذآر آرد
  .احتمال اينكه اين ترور در رابطه با اعزام هيأت ايراني به عراق باشد، وجود دارد: وي افزود

امورخارجه آشورمان،   فارس وزارت  قي، مديرآل خليجيك هيأت بلندپايه ايراني به رياست حسين صاد
وگو با مرجعيت ديني عراق، مسؤوالن شوراي حكومت انتقالي و رهبران سياسي اين   براي ديدار و گفت

  .برد  آشور در عراق به سر مي
  

  متعلق به همه عراقيان است و هيچكس به تنهايي صالحيت انحالل آن را ندارد  ) عج(سپاه المهدي 
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آماده منحل آردن سپاه " مقتدا صدر: "روز گذشته در سخناني گفت" مقتدا صدر"يكي از معاونين 
  .است) عج(المهدي 

شبه نظاميان وابسته به مقتدا : گفت" مقتدا صدر"به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، يكي از معاونين 
  .به يك گروهي سياسي تبديل مي شود) سپاه المهدي عج(صدر 

مقتدا "يكي ديگر از معاونين " قيس خز علي"به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، اين در حالي است آه 
 اجتماعي -به يك موسسه سياسي) عج(ضمن رد آردن اخبار مربوط به انحالل سپاه المهدي " صدر
متعلق به همه عراقي ) عج(پاه المهدي س: اين اخبار آامال بي اساس است وي همچنين گفت: گفت

  .را ندارد) عج(ها است هيچ آس به تنهايي صالحيت منحل آردن سپاه المهدي
  مقتدا صدر آماده محاآمه مي شود  

  .براي محاآمه در برابر دادگاهي عراقي خبر مي دهند" مقتدا صدر"منابع خبري از آمادگي 
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آه " مقتدا صدر: "اونين مقتدا صدر روز گذشته اعالم آردبه گزارش سرويس بين الملل ايلنا، يكي از مع
از سوي نيروهاي ائتالف تحت " آيت اهللا خويي" فرزند" عبدالمجيد خويي"به اتهام دست داشتن در قتل 

  .آماده حاضر شدن در برابر يك دادگاه قانوني و دمكراتيك عراقي است, پيگيرد قرار دارد
: اخيرا با صدور بيانيه اي اعالم آرد" مقتدا صدر"ين در حالي است آه به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، ا

  . براي پايان دادن به اشغالگري در عراق آماده مرگ است
با ورود ميانجيگران آه قصد آمك به پايان دادن اشغالگري در عراق را دارند : وي همچنين تاآيد آرد

  .مخالف نيست
    دو خبرنگار ژاپني در عراق ناپديد شدند

  
  . تن مي رسد5 ژاپني ديگر شمار گروگان هاي ژاپني در عراق به 2با دستگيري 

 گروگان ژاپني هستند 3به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در حالي آه مقامات ژاپني درگير آزادسازي 
  . گروگان ژاپني ديگر در عراق خبر مي دهند2منابع خبري از ربوده شدن 
 خبرنگار ژاپني آه به منظور تصويربرداري از سقوط يك بالگرد آمريكايي 2محيط،به گزارش پايگاه اينترنتي 

  .ناپديد شدند, به سمت اين منطقه در حرآت بودند" ابوغريب" در منطقه
  .اين در حالي است آه اخيرا يك خبرنگار تلويزيون فرانسه نيز در عراق ربوده شد

 هياتي ژاپني به منظور آزادسازي آنان وارد عمان سابقا سه ژاپني ديگر نيز در عراق دستگير شدند آه
  .شد

  گيران در عراق يكي از چهار ايتاليايي را آشتند    گروگان
  .دهند  هاي ايتاليايي در عراق خبر مي  منابع خبري از به قتل رسيدن يكي از گروگان

هاي   ر به يكي از شبكهالملل ايلنا، يكي از مسؤوالن شبكه تلويزيوني الجزيره قط  به گزارش سرويس بين
هاي ايتاليايي را با شليك گلوله به گردنش به قتل   ربايان يكي از گروگان  آدم: تلويزيوني ايتاليا گفت

  .رساندند
 ايتاليايي معرفي آرده است با 4به گزارش پايگاه اينترنتي ايالف، گردان سبز آه خود را مسؤول ربودن 

رساندن ايتاليايي مذآور را به   وني الجزيره قطر، چگونگي به قتلارسال نواري ويديويي به شبكه تلويزي
  .تصوير آشاند

 ايتاليايي نشسته بودند و در آنارشان 4در اين نوار ويديويي آه شبكه الجزيره اقدام به پخش آن نكرد 
  .قبري حفر شده بود آه از بين آنها يكي انتخاب شد و با شليك گلوله به گردنش به قتل رسيد

  .شبكه الجزيره در نظر ندارد اين نوار را پخش آند: مقام مسؤول شبكه الجزيره قطر، گفتاين 
تواند نوار مذآور را   اگر مقامات ايتاليايي بخواهند شبكه تلويزيوني الجزيره مي: وي همچنين تصريح آرد

  .شان ارسال آند  براي
   تن گذشت  آمريكا در عراق از مرز چهارهزار هاي   ها و زخمي  شمار آشته

  .   آمريكايي قرباني جنگ در عراق شدند700، تاآنون تقريبا )پنتاگون(بر اساس گزارش وزارت دفاع آمريكا
در عين حال تعداد : الملل ايلنا، پنتاگون در اين گزارش همچنين اشاره آرده است  به گزارش سرويس بين

  .ن رسيده است ت3269اند نيز به   سربازان آمريكايي آه در عراق زخمي شده
 تن 688شمار سربازان آشته شده در عراق از زمان آغاز جنگ در اين آشور تا روز گذشته چهارشنبه به 

  .اين آمار شامل غير نظاميان آمريكايي نيز هست. رسيده است
) آوريل( تن، سربازاني هستند آه از آغاز ماه جاري 80 تن، 688به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، از اين 

  .اند  ر جريان حمله به مردم عراق، جان باختهد
  .اند  هاي پراآنده آشته يا مفقود شده و يا خودآشي آرده  دهها آمريكايي نيز در درگيري

 
اند و روشن  ايرانيها از سوي انگليس دعوت شده«: يك مقام ارشد آمريكايي گفت: خبرگزاري فارس

  ».است آه ما نيز مخالفتي نكرديم
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به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، اين مقام آمريكايي آه خواست نامش فاش نشود در جمع 
  . واشنگتن از لندن نخواسته است آه اين دعوت را انجام دهد: خبرنگاران گفت 

بست ميان نيروهاي   خاتمه بنآمريكا اميدوار است ايران بتواند در: اين مقام آمريكايي در عين حال گفت 
  . ائتالفي تحت امر آمريكا و طرفدران مقتدا صدر آمك آند

از آنجائيكه ايران در ميان جامعه شيعي نفوذ دارد ما اميدواريم آه آنها اين موضوع را براي ما «: وي افزود
 مرآزي حمايت آنند و در واقع از حكومت روشن آنند آه به هيج وجه از خشونت يا درگيري حمايت نمي

  » .آنند مي
، مدير امور خليج فارس وزارت »حسين صادقي«اين در حالي است آه يك گروه ايراني با سرپرستي 

  . وگو با مقامات مربوطه وارد بغداد شده است امور خارجه براي گفت
تقاضاي ، وزير امور خارجه اعالم آرد ، واشنگتن »آمال خرازي«سفر اين گروه پس از آن صورت گرفت آه 

ها در عراق براي تهران ارسال آرده  رسمي را براي درخواست آمك از تهران در حل افزايش خشونت
  . است

، مدير امور خليج فارس وزارت امور خارجه و رئيس گروه اعزامي »حسين صادقي«: خبرگزاري فارس
  ».ايم گري به عراق نيامده ما براي ميانجي«: ايران به عراق گفت
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ما براي بررسي روشن اوضاع عراق و بدست «: گو با خبرگزاري فرانسه در بغداد تصريح آردوي در گفت
  » .ايم دهد، به اينجا آمده آوردن درك بهتر از آنچه آه در اين آشور رخ مي

بنابر اين گزارش، صادقي قرار است با مقامات نيروهاي ائتالفي ، سياستمداران عراقي و رهبران 
  . مذهبي ديدار آند

ايران به عنوان يك آشور همسايه همواره در مورد تحوالت منفي در عراق نگران بوده «: ادقي افزودص
  » .ها است آتش گرفتن خانه همسايه هميشه مايه نگراني همه همسايه. است

  . وي در عين حال گفت آه گروه وي ممكن است براي ديدار با صدر به نجف سفر آند
واشنگتن اخيرا پيامهايي را : ، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت »ريچارد بوچر«: خبرگزاري فارس

  .اي را در عراق ايفا آند براي تهران ارسال آرده و از اين آشور خواسته است نقش سازنده
، وزير »آمال خرازي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، وي در عين حال اظهارات روز گذشته 

  .  آه گفته بود آمريكا خواستار دخالت ايران در عراق شده است را رد آردامور خارجه آشورمان را
  . اند رسد خبرگزاريهاي خارجي اظهارات روز گذشته خرازي را تحريف آرده البته به نظر مي

ما با آمريكا «: به گزارش خبرنگار فارس از پايان جلسه روز گذشته هيات دولت، آمال خرازي گفت
  » .يم و درباره اوضاع عراق نيز آمريكا از ما خواسته تا به بهبود اوضاع آمك آنيممكاتبات فراواني دار

وزير امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري فارس آه از او درباره ارسال نامه آمريكا به ايران و 
: درخواست اين آشور از آشورمان براي آمك به حفظ آرامش در عراق سوال آرد، اظهار داشت

سفارت سوئيس به عنوان حافظ منافع امريكا در ايران رابط ميان ايران و آمريكاست و ما از اين طريق «
  » .مكاتبات زيادي با آمريكائي ها داريم و در مورد عراق هم مكاتبات فراواني با هم داشته ايم

آرده است و ما هم آمريكا درباره آمك ايران به بهبود اوضاع در عراق از ما درخواست هايي «: وي گفت
  » .تالش خود را انجام داده ايم

اي  اينها حرف تازه«: وي درباره متهم شدن ايران در خصوص عدم همكاري در بهبود اوضاع عراق گفت
نيست و آمريكايي ها از ابتدا به دنبال بهانه جويي بوه اند و بسيار روشن است آه ايران در مسائل 

نهايت تالش خود را به آارگرفته تا مسائل اين آشور هر چه زودتر عراق هيچ دخالتي نمي آند، بلكه 
  » .حل شود و قدرت به دست مردم اين آشور سپرده شود

  » .ايران راه حل بازگشت آرامش به عراق را خروج اشغالگران از اين آشور مي داند«: وي افزود
داريم و اميدواريم انتقال قدرت در ما هيچ دخالتي در امور داخلي عراق ن«: وزير امور خارجه تصريح آرد

  » .عراق هر چه سريعتر انجام شود
با سياست هاي غلط آمريكايي ها در عراق و اشتباهات مكرر و عقب نشيني شرايط «: وي گفت

  » .پيچيده تر مي شود
ما . يما ما پيش از اين و اخيرا نيز اين آار را انجام داده«: سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا تاآيد آرد

  » .ايم آه بايد نقش مفيدي را در عراق ايفا آنند براي ايران و ديگر آشورهاي همسايه عراق روشن آرده
آنان بايد نقش مثبتي را ايفا آرده، اوضاع را آرام آنند، به عراق آمك آنند تا به اهداف خود «: وي افزود

 يك همسايه باثبات، دموآرات و آرام آمك در انتقال قدرتي باثبات در اول جوالي دست يابد و به بازسازي
  » .آنند

 ايران يك گروه را براي  خرازي روز چهارشنبه همچنين اعالم آرده بود آه پس از درخواست آمريكا،
بست ميان نيروهاي ائتالفي و مقتدا صدر آمك آند، به عراق  تواند به بن بررسي اينكه چگونه مي

  . فرستاده است
  /. انتهاي پيام

  
را تسهيل   ژوئن30 ابراهيمي اظهار داشت آه شوراي حكومت انتقالي عراق، انتقال حاآميت در اخضر
 .حكومت موقت عراقي واگذار آند ها، به يك آند و آمريكا بايد حاآميت را در راستاي احترام به عراقي مي
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نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اخضر ابراهيمي،   به )ايسنا(ن به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرا

حكومت جديد عراق بايد به وسيله يك نخست : امور عراق، گفت ي دبيرآل سازمان ملل در نماينده ويژه
 . هدايت و رهبري شود2005معاون رييس جمهور تا ماه ژانويه سال  وزير، يك رييس جمهور و دو

آند آه به واشنگتن راه حل جديدي براي حل عدم انسجام و عدم  طرح ميجديدي را م اين طرح ساختار
 .دهد مي اند، ارائه  نفره حكومت انتقالي آه به وسيله آمريكا انتخاب شده25مردمي شوراي  محبوبيت

افرادي باشند آه به صداقت،   شده و از رهبران جديد بايد از مردان و زنان شاخته: اخضر ابراهيمي افزود
 .و درستي در بين مردم معروف باشندآفايت 
سازمان  ابراهيمي اين طرح خود را در پاسخ به تقاضاي شوراي حكومت انتقالي عراق و آمريكا از اخضر

 .است ملل براي ارائه طرح عملي انتقال حاآميت به مردم عراق، ارائه آرده
ي  ملل در خصوص مساله ازمانابراهيمي ادامه داد آه وي پيشنهادات خود را به آوفي عنان، دبيرآل س

شوراي حكومت انتقالي عراق و  عملي شدن اين طرح مستلزم اين است آه. عراق ارائه داده است
بايد به وسيله سازمان ملل، شوراي  بر اساس اين طرح حكومت موقت عراق. آمريكا آن را بپذيرند

. ي عراقي، برگزيده شود برهمنتخب از قضات خ حكومت انتقالي عراق و نيروهاي ائتالف و يك گروه
قوميتي به عنوان يكي از متغيرهاي پيش شرط در نظر گرفته  وابستگي اين حكومت به هيچ حزب و يا

 .نشده است
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: ديدار خود با مقامات سياسي و رهبران مذهبي و بسياري از گروههاي عراقي، گفت ابراهيمي در طي
 وي ادامه داد آه پيشنهاد آرده. م شده استاي از برگزاري يك آنفرانس ملي اعال گسترده حمايت

حكومت موقت تا  است اين آنفرانس در ماه ژوئيه برگزار شود و همچنين مجلس انتخاب شود آه در آنار
 .انتخابات ژانويه سال بعد، به انجام فعاليت بپردازد

 ي دبيرآل سازمان ژهي وي نماينده. آمريكايي عراق، از طرح ابراهيمي استقبال آرده است پل برمر، حاآم
 .خواهند مي حلي ساده براي اين دوره انتقالي ها راه من آامال مطمئنم آه اآثر عراقي: ملل افزود

آه مقامات سازمان ملل و آمريكا  برد، روز گذشته تاآيد آرد  آوريل در عراق به سر مي5ابراهيمي آه از 
 .اتهاي آمريكا در فلوجه انتقاد آردعملي اند اما از انجام همكاري خوب و آاملي با هم داشته

انتخاباتي در عراق بايد امنيت در اين آشور به صورت قابل توجهي  پيش از برگزاري هرگونه: وي افزود
  .تامين شود

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
ان را منعکس کرده و روزنامه های آخر هفته تهران در عنوان های اصلی خود تقاضای کمک آمريکا از اير 

همزمان با انتشار خبر سفر مقام وزارت خارجه ايران به عراق، از زوايای مختلف به بررسی اين تحوالت 
  .پرداخته اند

  2004   آوريل  15 -1383  فروردين 27پنج شنبه  -بي بي سي 
ی را به  در عنوانهای اصلی خود حمله تند رهبر جمهوری اسالمجمهوری اسالمی و کيهان، رسالت

  .دولت آمريکا و سياست های آن کشور در عراق منعکس کرده اند
آمريکا به جای مردم ساالری، "  در صدر اخبار خود از زبان آيت اهللا خامنه ای نوشتهجمهوری اسالمی

  ."کشتار ساالری می کند
از آخرين اظهار  به نقل کيهانعنوان بزرگ صفحه اول " آمريکا با سرافکندگی از عراق بيرون خواهد رفت"

  .نظر آيت اهللا خامنه ای درباره اوضاع جای در آن کشور است
 دو روزنامه صبح با چاپ عکس هائی از وزير خارجه ايران از قول او نوشته اند دولت  آفتاب يزد وايران

  .آمريکا از ايران برای حل نا آرامی های عراق کمک خواسته است
ز ايران برای پايان دادن به خشونت ها در عراق را با عنوان  خبر تقاضای کمک دولت آمريکا اکيهان

  .در صفحه اول خود منعکس کرده است" اشغالگر وامانده از ايران تقاضای کمک کرد"
 همکاری ايران و آمريکا برای پايان دادن به بی ثباتی در عراق را شرقمهران کرمی در سرمقاله 

و کشور دانسته و نوشته اگر حسين صادقی فرستاده مستلزم گفتگوی مستقيم مسئوالن ديپلماسی د
  .دولت ايران در بغداد با پل برمر گفتگو کند، دور از ذهن نيست

اگر چه در عراق، اياالت متحده مثل همه مسائل ديگر دست باال را دارد "شرق به نوشته مهران کرمی 
يط با وجود بدگمانی هايی که درباره اما به جلب همکاری ايران شديدًا نياز دارد و ايران هم در اين شرا

حمايتش از مقتدی صدر می رود، ثبات عراق را می خواهد و از ميانه روی شيعيان و همکاری آنها با 
  ." آمريکا حمايت می کند

 با اشاره به صحنه هائی که از نا آرامی های اخير عراق به نمايش  اعتمادمحمد بلوری در مقاله ای در
   از خشم  دلخراشی های ، صحنه  تلويزيونی های  از شبکه جهانيان"وشته جهانی در می آيد ن

 نقابدار، دشنه کشيدن آنها بر گلوی يک گروگان، به زمين کشيدن و دشنه زدن بر جسد  سياهپوشان
  ."کنند سربازی بيگانه را تماشا می

   از اوضاع  باشند با استفاده گروه هر   به ، وابسته  مسلح  که نقابداران  تاکيد کرده اعتمادنويسنده مقاله
   که کنند، در حالی دار می  خدشه  را در انظار جهانی  شيعيان  از جمله  مسلمانان ، چهره  عراق زده آشوب
  .  است  و مهربانی  عدالت  ما مکتب  و مذهب دين

رميم کابينه را دنبال در حالی که روزنامه های تهران همچنان اخبار مربوط به احتمال استعفای وزيران و ت
خيلی دلم می خواهد قدرت را واگذار " خبر داده که رئيس جمهور در بوشهر گفته است شرقمی کنند 

کنم و هيچ وقت هم دلبسته به قدرت نبوده ام، قدرتی که شما به دست ما داديد اگر نتوانستيم آن جور 
  ." معذرت می خواهيمکه خواست شما بوده انجام دهيم هم به خدا پناه می بريم و هم

رياست : " خاتمی با اشاره به افتتاح سد رئيسعلی در بهار سال آينده گفته استشرقبه نوشته 
جمهوری را با سفری به بوشهر آغاز کردم، اجازه بدهيد با افتتاح سد هميشه قهرمان تاريخ ايران 

  ."با قدرت خداحافظی کنم) رئيسعلی(
استعفای رجبعلی مزروعی از نمايندگی مجلس نوشته چنين  در تحليلی پيرامون رد شدن همشهری

به نظر می رسد که استعفای بهزاد نبوی که هفته آينده مطرح خواهد شد رای بياورد چرا که اصالح 
طلبان اعالم کرده اند عدم رای موافقت ما به استعفای مزروعی لزومًا به معنی مخالفت ما با استعفای 

  . ديگر اصالح طلبان نيست
پايان استفاده تبليغاتی " که در چند خبر و نکته رد شدن استعفای علی مزروعی را نشان از يهانک

اصفهانی ها زرنگند، ترک "خوانده از قول يک نماينده محافظه کار نوشته " اصالح طلبان از تکنيک استعفا
  ."ها را از مجلس بيرون کردند و خودشان ماندند
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 به خارج شدن فاطمه حقيقت جو کيهاناقليت فعلی مجلس به نوشته نوشته اشاره طعنه آميز نماينده 
و يگانلی نماينده اروميه از مجلس است که استعفای اعتراض آميز آنها در هفته های گذشته به تصويب 

  .نمايندگان رسيد
 از جلسه ای خبر داده که محافظه کاران منتخب مجلس آينده در مسجدی در تهران برپا آفتاب يزد

  .  و در آن از مسجد به عنوان پايگاهی که آن ها را به پيروزی رساند ياد کرده اندداشته
 محمدعلی موحدی کرمانی نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران در همان جلسه با شرقبه گزارش 

تاکيد بر آن که مجلس هفتم می تواند مشکالت را يک شبه حل کند از نمايندگان منتخب خواسته بر کار 
ان، استانداران، فرمانداران و مديران نظارت کنند و با تخلفات آنها بدون مالحظه و قاطع و بدون ذره وزير

  .ای مدارا روبرو شوند
سخنان عالمعلی حداد عادل نفر اول منتخب تهران در مجلس آينده در ديدار با هيئت های مساجد مورد 

 وی پيروزی محافظه کاران را در انتخابات از بانسيم صتوجه روزنامه های تهران قرار گرفته و به نوشته 
اثر کار مسجديان دانسته و با همکاری و بصيرت عملکرد شما اين کار مهم به سرانجام رسيد و ما را از 

  .زير آوار مجلس ششم که همچون آوار زلزله زدگان بم بود به درآورديد
در سراسر کشور کانون حزبی  رئيس فراکسيون اقليت مجلس ششم، مساجد را اعتمادبه نوشته 

من در قبل از انقالب در مسجد انبار گندم در جنوب . ما همگی بچه مسجدی هستيم:" دانسته و گفت
  ."تهران مکبر نماز مرحوم شيخ مرتضی کاتوزيان بودم و به راحتی می توانيم با هم تعامل داشته باشيم

پاسخگوئی مسئوالن به مسئوليتهای خود  در مقاله ای دستور رهبر چمهوری اسالمی را برای رسالت
نشان از آغاز دوران تازه ای ديده که اصالح طلبان شعار آن را می دادند در حالی که اين کار از سوی 

  .کسی عنوان می شود که بسياری بر پايه روايات دينی و قانونی برای او اختيارات مطلقه قائلند
ته وی به دستور آيت اهللا خامنه ای آغاز شده تاکيد کرده امير محبيان در دفاع از اصالحاتی که به نوش

است که ديکتاتورها پرسشگری هستند که پاسخگوئی را بر نمی تابند و نظام جمهوری اسالمی در 
  .حال اثبات اين است که ذاتا امکان تبديل شدن به ديکتاتوری را ندارد

لس آينده هشدار داده که حمايتی که  در سرمقاله ای به نوشته محمد ايمانی به منتخبان مجکيهان
مطبوعات از آن ها به عمل آوردند چک سفيد نيست و تا زمانی اعتبار دارد که در راه اسالم و مردم گام 

  .می بردارند
 در سرمقاله خود با بررسی آمار تجارت جهانی نشان داده که سهم ايران از تجارت دنيای اقتصاد

  .ز ميزان فروش بسياری از شرکتهای بزرگ جهان کوچکتر استجهانی حدود سه دهم درصد است که ا
 با طرح اين سئوال که آيا واقعا سهم ايران بايد اين اندازه دنيای اقتصادرضا صداقت نويسنده سرمقاله 

اندک از تجارت کاال و خدمات دنيا باشد، نوشته دوری جستن از اقتصاد جهانی و تجارت آزاد مشکل 
  .اقتصاد ماست

پس از دستگيری انصافعلی هدايت روزنامه نگار تبريزی و به دنبال اعتراض نهادهای بين المللی سه ماه 
 ۴٠ خبر داده که سرانجام دادگاه قرار بازداشت موقت وی را با صدور يک قرار انتخاببه بازداشت وی 

  .ميليون تومانی لغو کرد و تعهد کرد که به زودی رای خود را صادر کند
 انصافعلی هدايت در دادگاه با رد اتهام فعاليت عليه نظام جمهوری اسالمی گفته صبانسيم به نوشته 

است اگر منظور از جمهوری اسالمی يک سازمان يا يک فرد است، اين اتهام وارد است اما در غير اين 
  .صورت يک ادعای صرف است و اظهارنظر از سوی يک روزنامه نگار نمی تواند تبليغی عليه نظام باشد

 خبر داده که انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران طی نامه ای از وزارت خارجه درخواست کرد تا شرق
  .احتمال دستگيری روزنامه نگار ايرانی در زندان کردستان عراق را پی گيری کند

 ۵ حسين باستانی دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران يادآور شده است که پس از شرقبه نوشته 
اپديدی آرش صالحی خبرنگار ايرانی، يکی از زندانيان آزاد شده از زندان شق الويه کردستان عراق ماه ن

  . از زندانی بودن او در اين زندان خبر آورده است- کيلومتری اربيل ٢۵ در -

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

  . ماه حبس محكوم شد١٨ يز به انصافعلي هدايت از سوي دادگاه شعبه اول انقالب تبر
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، با اعالم اين )ايسنا(وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران جمالي وآيل اين متهم در گفت
 ماه حبس به ٦ موآل او به يك سال حبس به خاطر توهين به مقامات ارشد نظام و : خبر اظهار داشت

  .طر تبليغ عليه نظام محكوم شده استخا
اتهامات ديگري از جمله جاسوسي از سوي خود دادگاه رد شد و در مورد اتهامات ديگري : وي ادامه داد

چنين   در تبريز و درگيري با پليس و هم٢٣/٦/٨٢ از جمله تحريك مردم، شرآت در اغتشاشات در تاريخ 
هان در آلمان، بعد از دفاعيات هدايت و وآالء، از اين خوا اتهام شرآت در اجتماع ضدامنيتي جمهوري
  .تبرئه و برائت داده شد) ره(اتهام تبرئه و از اتهام به توهين به حضرت امام

اي آه بيانگر توهين به رهبري باشد وجود  در آثار انصافعلي هدايت هيچ جمله و آلمه: جمالي ادامه داد
قدام عليه نظام نكرده است؛ فقط به عنوان يك خبرنگار تحليل گاه ا هاي خود نيز هيچ ندارد و در فعاليت

  .ايم  ماه حبس اعتراض آرده١٨ خود را در مورد حوادث ارائه آرده است و ما نسبت به حكم صادره يعني 
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نقوي دادرس شعبه اول انقالب از بدو دستگيري هدايت تا اعالم حكم او، : وي در پايان اظهار داشت
  . اصولي با پرونده داشته استبرخوردي قانونمند و

  .الزم به ذآر است آه دادگاه انصافعلي هدايت ديروز برگزار و امروز حكمش به وآيل او ابالغ شد
 انتهاي پيام

  
  گوناگون

  
  مراسم بزرگداشت ژاله آاظمی در تهران

  ٢٠٠۴ آوريل ١۵ – ١٣٨٢ فروردين ٢٧پنجشنبه 
صد و هشتاد و سه به علت ابتال به بيماری سرطان ژاله آاظمی دوازده فروردين ماه سال هزار و سي

  لوزالعمده در بيمارستانی واقع در واشنگتن هم زمان با سالروز تولدش درگذشت
 عصر روز - دوبلور -مراسم بزرگداشت مرحوم ژاله آاظمی :  تهران–خبرگزاری دانشجويان ايران 

 گويندگان و گفتار فيلم ايران در چهارشنبه با حضور تعداد زيادی از دوبلوران و به همت انجمن
  .فرهنگسرای انديشه برگزار شد

در اين مراسم ابوالحسن تهامی دوبلور ) ايسنا(به گزارش خبرنگار هنری خبرگزاری دانشجويان ايران 
ژاله : باسابقه مجری مراسم بود، وی ضمن اظهار تاسف از درگذشت بزرگ ستاره دوبالژ ايران، گفت

  . آه قلبهای ما، در تپش باشد نخواهد مرد تا زمانيآاظمی در خاطرات ما 
اينجا دور : زاده، دوبلور نيز ضمن بيان خاطراتی از ژاله آاظمی گفت بر اساس همين گزارش، احمد رسول

  .هم جمع شديم برای بزرگداشت هنرمندی آه در بهاری آمد و در بهاری از بين ما رفت
آه او را ديدم دختری هفده ساله بود آه بعد از مدرسه به آورم برای اولين باری  به ياد مي: وی گفت

های درخشان دوبالژ ايران  عنوان آارآموز به واحد دوبالژ آمد اما در مدت زمان آوتاهی جزء يكی از ستاره
  .شد

های صدايی او به غير از  هنر ژاله آاظمی در تنوع آاری بود و يكی از ويژگي: زاده تصريح آرد احمد رسول
به همين دليل طيف بزرگی از . های خاص بود ت بودن، دلنشين و گاهی خشن شدن برای فيلمپرصالب

  .های بزرگ دنيا با صدای او درخشيدند هنرپيشه
در اين فيلم دختری بود آه نقش يك آدم شوخ را بازی : اشاره آرد و گفت» دختر مسخره«وی به فيلم 

هده گرفته بود، آامال متفاوت و لحن عجيبی به خود آرد، ژاله آاظمی وقتی دوبله اين نقش را بر ع مي
  .گرفته بود آه تا آن زمان من اين لحن را از او نديده بودم

مسعود آيميايی و از صدای ژاله آاظمی آه در آنجا متفاوت و » داش آآل«زاده از فيلم  احمد رسول
است آه به جای نيكول » ها ساعت«اين هنرمند آخرين آاری آه انجام داد : خاص بود، ياد آرد و گفت

  .آيدمن در مؤسسه قرن بيست و يک صحبت آرد
او : به گزارش ايسنا، فهميه راستكار آه در مراسم بزرگداشت مرحوم ژاله آاظمی حضور داشت، و گفت

تواند در حد فن باشد اما ژاله آاظمی به  زنی بود آه آمتر در عالم دوبالژ ممكن پيدا شود، هر هنری مي
  .نر پا گذاشته بود و به حق بايد گفت در اوج قله بودی ه مرحله

در اين مراسم از دوبلورهای پيشكسوت ژاله علو، فهميه راستگار، چنگيز جليلوند، ابوالحسن تهامي، 
زاده، اسفنديار مهرتاش، جالل مقامي، خسرو خسروشاهي، حميد مظفري، شهال  منوچهر والي

  .ای در بزرگداشت ژاله آاظمی صادر آرد  گفتار فيلم نيز بيانيهانجمن گويندگان و. ناظريان حضور داشتند
  .رسول نجفيان به اجرا موسيقی در گراميداشت ياد ژاله آاظمی پرداخت

سيمين بهبهانی نيز به دليل آسالت، شعری را آه به ياد ژاله آاظمی سروده بود توسط دخترش تقديم 
  .آرد

شده ژاله آاظمي، پخش  های دوبله هايی از فيلم شهبر اساس همين گزارش در پايان اين مراسم گو
دآتر «، »دو زن«، »ترسد چه آسی از ويرجينيا ولف مي«، »گربه روی شيروانی داغ«از جمله . شد
  .آه به ترتيب در اين فيلمها به جای اليزابت تيلور، سوفيالورن، جولی آريستی صحبت آرد» ژيواگو

ار و سيصد و هشتاد و سه به علت ابتال به بيماری سرطان ژاله آاظمی دوازده فروردين ماه سال هز
 .لوزالعمده در بيمارستانی واقع در واشنگتن هم زمان با سالروز تولدش درگذشت
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