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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 
  آنندگان در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران بازداشت سه نفر از تجمع
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آنندگان روز يكشنبه در مقابل   انتظامي استاندار تهران از بازداشت سه نفر از تجمع-مديرآل سياسي 

  .ر داددفتر سازمان ملل خب
، دليل )ايسنا(با اعالم اين خبر به خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران » علي تعالي«

ي  به دنبال تجمع روز يكشنبه: دستگيري اين سه نفر را اصرار بر تجمع در روز يكشنبه اعالم آرد و گفت
ين سه نفر از سوي نيروي تعدادي در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران آه بدون مجوز انجام شده بود، ا

چنان در  اند يا هم اند، اما از اين موضوع آه آيا تا به حال آزاد شده انتظامي حاضر در محل دستگير شده
  .اطالعي آرد شدگان اظهار بي چنين از هويت بازداشت وي هم. برند، اطالعي ندارم بازداشت به سر مي

هاي فعاالن سياسي زنداني در اين روز  ه اعضاي خانوادپيشتر برخي از منابع خبري از اجتماع تعدادي از 
  .خبر داده بودند

  
  2004 آوريل  27  -1383 ارديبهشت 8شنبه   سه-راديو فردا 

  دادستاني تهران احمد زيدآبادي را به مدت پنج سال از انجام مصاحبه منع کرد
در نامه داديار شعبه يک . نع کرددادستاني تهران احمد زيدآبادي را به مدت پنج سال از انجام مصاحبه م

دادسراي عمومي کارکنان دولت، به انجمن نظارت بر مطبوعات درباره ممنوعيت دکتر زيد آبادي، روزنامه 
 تهران، آقاي زيد 36، و دادگاه تجديد نظر شعبه 1410باتوجه به راي دادگاه شعبه : نگار، آمده است

ده است، و به مدت پنج سال از تاريخ پانزدهم دي آبادي به تشويش اذهان عمومي متهم و محکوم ش
  .، حق ندارد با رسانه هاي داخلي يا خارجي مصاحبه کند1381ماه 

  ممنوعيت نمايش فيلم مارمولك در سينماهاي استان خراسان
ماموران پليس . دادگستري استان خراسان نمايش فيلم مارمولک را در سينماهاي استان ممنوع کرد

ه گزارش خبرگزاري دولتي ايران تمامي پرده هاي تبليغاتي فيلم مارمولک را جمع آوري شهر مشهد بنا ب
مدير سينما قدس مشهد هم در اين . کرده و حلقه اصلي نمايش فيلم را ضبط کرده و با خود برده اند

  .رابطه به دادگاه احضار شده است
  اه انقالب اسالمياحضار ده تن از دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان به دادگ

 6شعبه . ده تن از دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان به دادگاه انقالب اسالمي احضار شدند
دادگاه انقالب اسالمي اين استان، اتهام دانشجويان را اقدام عليه امنيت ملي و توهين به مسئوالن 

عي کرده است اما گفته مي شود رئيس دانشگاه از احضاريه اظهار بي اطال. مملکتي اعالم کرده است
  .دادگاه از طريق بسيج دانشجوئي اقدام به احضار دانشجويان کرده است

  محاآمه سه تن از دانشجويان و آارآنان دانشگاه تهران در دادگاه انقالب اسالمي
 امير. سه تن از دانشجويان و کارکنان دانشگاه تهران در دادگاه انقالب اسالمي تهران محاکمه شدند

رعيت نظري دانشجوي دانشکده فني دانشگاه تهران،همراه با معاون کوي دانشگاه و مسئول نگهباني 
 نفر 3اتهام هر .  دادگاه انقالب اسالمي تهران محاکمه شدند26 و 15 شنبه در شعبه هاي 3کوي روز 

 تکميل  تن به جلسه بعدي دادگاه و3ادامه محاکمه هر . اقدام عليه امنيت ملي عنوان شده است
  . پرونده موکول شده است

  به اتهام توهين به مقدسات ديني بازداشت شد» حقيقت وحدت دين«نويسنده کتاب 
، که به توهين به مقدسات »حقيقت وحدت دين«يعثوب الدين رستگاري جويباري، نويسنده کتاب 
 ارشاد اسالمي، اين کتاب بدون مجوز وزارت فرهنگ و. مذهبي متهم است، ديروز دوشنبه بازداشت شد

آقاي رستگاري جويباري، پيش از اين نيز به اتهام توهين به آيت . و به شکل زير زمين منتشر شده است
، با »حقيقت وحدت دين«وي روحاني گمنامي است که با انتشار . اهللا خميني، سال ها در زندان بود

خي از نهادهاي حکومتي موجي از مخالفت و اعتراض از سوي مسلمانان سني مذهب، و همچنين بر
  .روبرو شده است

  ما زنداني سياسي داريم: رئيس جمهوري اسالمي
حجت االسالم سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي، امروز در سخنراني خود در برابر گروهي از 

وي . ما زنداني سياسي داريم، کساني که به خاطر عقايد خود به زندان رفته اند: جوانان تهران گفت
ين موضوع را که در اظهارات خود در ژنو، منکر وجود زندانيان سياسي در ايران شده بود، تکذيب کرد و ا

آقاي خاتمي خطاب به جوانان حاضر گفت که اگر شما ثابت . سوگند خورد که چنين حرفي نزده است
  .کرديد که من چنين حرفي زده ام، حاضر هستم مرا همين جا اعدام کنيد

  
  هرا آاظمي تغيير آرد قاضي پرونده ز
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رود تا  با تقديم اليحه گروه وآالي مادر مرحوم زهرا آاظمي به دادگاه، مي: مجد  رؤيا آريمي-اتفاقيه وقايع
عدم صالحيت ذاتي دادگاه عمومي . شود  آانادايي وارد مرحله جديدي –پرونده قتل اين خبرنگار ايراني 

 قاضي جديدي 83راي رسيدگي به اين پرونده در حالي از سوي وآال اعالم شد آه از ابتداي سال ب
  .  دادگاه جنايي تهران را برعهده گرفته است1158مسؤوليت شعبه 

قاضي غنيمي از مدتها پيش از «:  گفت1158يك مقام آگاه قضايي در مورد علت تغيير رياست شعبه 
هاي ديگر را مطرح آرده   تقاضاي انتقال به مجتمع1158ده به شعبه شدن مسؤوليت اين پرون سپرده

  . »بود
آمتر : وي سنگيني آار در مجتمع ويژه قضايي را عامل اصلي اين تقاضاي انتقال دانسته و گفت

  . »اي قادر است بيش از پنج سال در اين مجتمع ادامه فعاليت دهد قاضي
ال و يا بازخريدي قاضي غنيمي هيچ ارتباطي با پرونده زهرا تقاضاي انتق « :اين مقام قضايي تأآيد آرد

  . »آاظمي نداشته و قاضي جديد در حال بررسي اين پرونده است
در حالي آه اين منبع آگاه از جانشين قاضي غنيمي اطالع موثقي در دست نداشت ساير منابع خبري 

  .  خبر دادند1158خان بر شعبه  از احتمال رياست قاضي خواجه
 در شرايطي صورت گرفت آه هيچيك از وآالي پرونده از اين نقل و انتقال 1158يير قاضي شعبه تغ

  . »اين تغيير، در شرايط دادگاه و عدم صالحيت ذاتي دادگاه تأثيري نخواهد داشت. اطالعي نداشتند
 جرايم طبق قانون،: زاده يكي از چهار وآيل مادر زهرا آاظمي با اعالم اين مطلب افزود محمد سيف

در اين شرايط در صورتي آه جرم . گيرد بسيار مهم بدوًا در دادگاه آيفري استان مورد رسيدگي قرار مي
يك رئيس و چهار (اتفاقي مجازاتي درحد اعدام، رجم يا حبس ابد داشته باشد توسط پنج قاضي 

)  مستشاريك رئيس و دو(و در موارد صلب و جرايم مطبوعاتي و سياسي توسط سه قاضي) مستشار
  . رسيدگي خواهد شد

هاي  ترتيب دادسراي عمومي، دادسراي انقالب، دادگاه ويژه روحانيت، دادگاه بدين: زاده تأآيد آرد سيف
  . »نظامي و نيز دادگاه عمومي صالح به رسيدگي به جرايم اين ماده نيستند

هاي عمومي  ن تشكيل دادگاه قانو20 وآالي مادر مرحوم آاظمي به تبصره يك الحاقي ماده  استناد گروه
رسيدگي به جرايمي آه مجازات قانوني آنها قصاص  : است آه صراحت دارد81و انقالب اصالحي سال 

عضو يا قصاص نفس يا اعالم يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و 
  . دسياسي ابتدائًا در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آم

قتل عمد است و مجازات قتل ) دم يكي از دو ولي(ترتيب باتوجه به اينكه شكايت مادر زهرا آاظمي بدين«
  . »عمد قانونًا قصاص است، پرونده بايد در دادگاه آيفري يك استان مورد رسيدگي قرار گيرد

 پرونده را برعهده نفره وآالي مادر زهرا آاظمي، به رياست شيرين عبادي در حالي وآالت اين گروه پنج
  . گرفتند آه جلسه اول دادگاه بدون حضور اولياي دم يا وآالي آنها برگزار شده بود

العموم داشت،  در اين جلسه آه اختصاص به قرائت آيفرخواست بازپرس جعفرزاده به عنوان مدعي
وم و آيفرخواست العم مدعي. از آارمندان وزارت اطالعات به عنوان تنها متهم پرونده معرفي شد» ا.م«

  . اند مجازات را براي وي درخواست آرد، هرچند اتهام وي را قتل شبه عمد اعالم آرده بود صادره شده
با تعيين نوع اتهام، وآيل متهم از قاضي خواست تا قرار بازداشت موقت را به وثيقه تبديل آند قاضي نيز 

  . يون توماني آزاد شد ميل40با اين درخواست موافقت آرد و متهم با قرار وثيقه 
  . با ورود وآالي جديد پرونده، اولين اتفاق، مطالعه پرونده توسط آنها بود

پرونده آامًال مطالعه شده و پس از اتمام مطالعه، زمان جلسه بعدي : زاده در اين زمينه گفت سيف
 نشويم، زودتر از  تعيين گرديد و ما براي اين آه موجب تجديد جلسه دادگاه83 تيرماه سال 16دادگاه، 

  . موعد دادگاه اليحه عدم صالحيت را به رياست شعبه تقديم آرديم
  . اند دادخواه، عبدالفتاح سلطاني امضا آرده زاده، محمد علي اين اليحه را شيرين عبادي، محمد سيف

ه دادگاه صالحيت پرونده ب االصول بايد با صدور قرار عدم علي«: زاده در مورد سرنوشت پرونده افزود سيف
  . »آيفري استان تهران منتقل شود

   
   شدند   محكوم  و شالق  حبس  به  تلويزيوني هاي  سينما و سريال چهره 9

  اعتماد
   شبانه  پارتي  در يك  آه  سينما و تلويزيون  معروف هاي  از چهره  تن9   درباره  تهران  آيفري  دادگاه راي

  هاي  از چهره آه(   ب خانم )  بازيگر زن  يك  در خانه  شبانه  پارتي اين.د ش  بودند، ديروز اعالم  شده بازداشت
   رسيدن ، هنگام  در ميهماني آنندگان  از شرآت  بود و يكي  برگزار شده  است  سينما و سريال معروف
  . بود  سپرده  جان  پايين  به  ناخواسته  سقوط  علت  به  انتظامي  نيروي ماموران
   محفل  هستند، داير آردن  تلويزيوني هاي  و سريال  فيلم اندرآاران  و دست  بازيگران  نفر آه9   اين اتهام

  . بود  الكلي  مشروبات  فساد و نگهداري  به  ، تشويق غيراخالقي
 سينما و   چهره9،   است  صادر شده  حوزان  قاضي  توسط  آه  آيفري  دادگاه1089   شعبه  راي براساس
 هزار 500   ميزان  به  نقدي  جزاي ، پرداخت  شالق  ضربه74  ، تحمل  تعزيري  حبس  به  تلويزيوني هاي سريال
. اند  شده  محكوم التصوير بودن  ممنوع  سال  و يك  هنري هاي  فعاليت  از آليه  محروميت  سال ، سه تومان
  آرد به  مي  نقش ايفاي» بخاطر تو «  سريال در  آه هم»  ب «  خانم  پرونده  اين  اول  رديف  متهم  است گفتني

   سال  و يك يي  حرفه هاي  از فعاليت  محروميت  سال ، سه  شالق  ضربه74،   تعزيزي  حبس  ماه9
  . شد  محكوم  نقدي  جزاي  هزار تومان500   و پرداخت التصوير شدن ممنوع
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   هفته  زياد در طول  مشغله  علت  به  آه ن هنرمندا  مختلف گروههاي:   از خود گفت در دفاع»   ب خانم«
 از   يكي  ميهماني  بار ، به  يك  يا ماهي يي  خود را ندارند، هفته  و تجارب  نظريات  ديدار و تبادل فرصت

 از   جمعي  براي  هر هفته  هم من. نشينند وگو مي  گفت  به  را در آنار هم روند و ساعتي  مي همكاران
   مسائل  شبانه هاي  ميهماني  و در اين دادم  مي  ترتيب  ميهماني  يك ام يي  حرفه ن و آشنايا دوستان

  .  نداشتيم غيراخالقي
   از آنكه  پس  شب آن:   گفت  ميهماني  برگزاري  در شب  از ميهمانان  يكي  شدن  پرت درباره»   ب خانم«

   شده  پرت  پايين  باال به  از طبقه  علت  چه  به و  او چگونه  آه  نشدم  شدند، متوجه  وارد منزلم ماموران
  . است
 در   شده  شناخته  و ورزشي  هنري هاي چهره:   گفت  محاآمه  نيز در پايان  تهران  آيفري  دادگاه قاضي
   نشوند، بخصوص  مردم  براي  نامناسبي  الگوهاي  آنند آه  عمل  بايد در رفتار و آردار خود طوري جامعه
  .دهند  خود قرار مي  براي  خود الگويي  اجتماعي  از رفتارهاي  آنها را در برخي  آه جوانان

  

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  فشار آمريکا در مورد تعهد ايران به پيمان هسته ای
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لی می خواهد از گسترش سالح های هسته ای مقامات آمريکايی گفته اند اگر جامعه بين المل
جلوگيری کند بايد آماده اقدام عليه کشورهايی باشد که پيمان منع جنگ افزارهای هسته ای را نقض 

  .می کنند
يک هيئت بلند پايه آمريکايی قصد دارد پيشنهاد کند جامعه بين المللی عليه برخی کشورها و از جمله 

م به تالش برای توليد سالح های هسته ای کرده است، دست به اقدام ايران، که آمريکا آنها را مته
  .بزند

  .جان بولتون، معاون وزارت امور خارجه آمريکا، رياست اين هيئت را برعهده دارد
اگر "خبرگزاری فرانسه به نقل از آقای بولتون به هنگام سخنرانی در نشستی گزارش کرده است که 

  ."ايران سالح هسته ای خواهد داشت) و(ه يابد، دير خواهد شد اجازه داد بازيهای ايران ادام
جرج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريکا، ماه سپتامبر سال گذشته ميالدی از شورای امنيت مصرانه 

  .خواست تا انتقال سالح های تخريب گسترده را غيرقانونی و ممنوع اعالم کند
 روبرو شده است، اما مقامات آمريکايی اميدوارند در اين پيشنهاد با مخالفت پاکستان و کشورهای ديگر

  .طی نشست سازمان ملل در نيويورک موافقت کشورهای ديگر را جلب کنند
به دنبال افشا فروش اسرار اتمی توسط عبدالقدير خان، دانشمند پاکستانی، به چند کشور ديگر، اعتبار 

ن را امضا کرده اند، زير سوال رفته  کشور آ189پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای، که 
  .است

آمريکا و برخی کشورهای ديگر می گويند ايران و کره شمالی، که هنگام امضای اين پيمان متعهد شده 
اند سالح اتمی توليد نکنند، از اين پيمان به عنوان سرپوشی بر تالش های خود برای دستيابی به توان 

  .ه شمالی از اين پيمان خارج شده استهسته ای استفاده کرده اند و دولت کر
  فشارهای شديد برای پايبندی به پيمان

ايران زير فشار شديد آژانس بين المللی انرژی اتمی سازمان ملل به بازرسان اين سازمان اجازه داد از 
  .تاسيسات هسته ای اين کشور بازرسی دقيق به عمل آورند

  .جهان را فريب داده و درصدد ساخت سالح های اتمی استاما مقامات آمريکايی اصرار دارند که ايران 
ايران اين اتهام را رد کرده و می گويد برنامه های هسته ای اين کشور اهداف صلح آميز را دنبال می 

  .کند
دولت آمريکا پس از بارها تالش نتوانسته آژانس انرژی اتمی سازمان ملل را متقاعد کند که ايران به 

  . ه پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای پايبند نبوده استتعهدات خود نسبت ب
همچنين پيشنهاد آمريکا برای ارجاع اين موضوع به شورای امنيت سازمان ملل و احتماال اعمال تحريم 

  . عليه ايران ناموفق مانده است
ات اتحاديه اروپا آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه ژوئن نشستی را برگزار خواهد کرد و برخی مقام

  .گفته اند که نتايج اين اجالس اهميت بسياری خواهد داشت
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  آربال بمباران شد  
  2004 آوريل  27  -1383 ارديبهشت 8شنبه  سه
  .  ر گرفتمعال، هدف حمله بالگردهاي آمريكايي قرا  هايي از شهر مقدس آربالي  بخش

برخي مناطق اين شهر مقدس، مورد حمالت : دقايقي پيش اعالم آرد) ابا(خبرگزاري شيعه عراق 
  .سوزي شديد چند ساختمان انجاميد  شديد هوايي واقع شد آه به ويراني و آتش

  .هاي احتمالي اين حمالت خبري در دست نيست  ها و زخمي  هنوز از تعداد آشته
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اعتي پيش از حمله بالگردهاي آمريكايي به نجف اشرف و بمباران وحشيانه شبكه الجزيره قطر نيز س
  .اين شهر خبر داد

از جمله مراآزي است )" ع(المللي چهارده معصوم  مؤسسه فرهنگي بين"به گزارش خبرگزاري شيعه، 
  .آهدر بمباران آربال ويران شده است

محاصره نيروهاي آمريكايي است و به همين اآنون در   ساختمان اين مؤسسه هم: افزايد  اين گزارش مي
  .هاي مهم از اين ساختمان وجود ندارد  دليل، امكان خروج پرونده
هاي اينترنتي شيعه از جمله   ، ادارات مربوط به پايگاه)ع(المللي چهارده معصوم  مؤسسه فرهنگي بين

مؤسسه آفالت ايتام الفتيات و    معصوم، خبرگزاري شيعه، مجله عفاف، مؤسسه تحجيب14پايگاه 
  .شود   يتيم را تحت پوشش دارد، شامل مي400عراقي آه 

روز آند از مخاطبان خود   سرعت به  تواند اخبار خود را به  خبرگزاري شيعه از اينكه تا اطالع ثانوي نمي
  .عذرخواهي آرده است

  
  خالصه مهمترين اخبار عراق

  2004وريل   آ27  -1383 ارديبهشت 8شنبه  سه: خبرگزاري فارس
 نظامي جاري در نجف و  گيري بحران عراق دليل شكل حكومتي اي شوراي رئيس دوره مسعودبارزاني، * 

فلوجه را اشتباهات آمريكا دانست آه اجازه دادند ارتش آزاديبخش عراق به ارتشي اشغالگر تبديل 
  . شود

متحده  اين خبرگزاري به اياالتاي اختصاصي با  به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، بارزاني در مصاحبه
 رسيدن به شهروندان غيرنظامي عراق شود اما درعين حال تاآيد آرد آمريكا  هشدار داد مانع از آسيب

هاي شورشي عراق آوتاه آيد و اجازه دهد آنها احساس آنند آمريكا در موقعيت  نبايد در برابر گروه
  . ضعيفي قرار داد

  
اي تهيه  جاري ميالدي طرحي پنج مرحله  ژوئن سال30ها د ر ه عراقيسفيد براي اعاده قدرت ب آاخ* 

صهيونيستي  وزير رژيم  نخست شارون، وزير انگليس و آريل بلر، نخست آرده آه چارچوب آن از سوي توني
  . به بوش پيشنهاد شده است

تنگنا قرار اي اقداماتي چون در  به گزارش يكي از نشريات ارتش صهيونيستي در اين طرح پنج مرحله
ها و  صدر ، استفاده از تفنگداران آمريكايي در فلوجه براي تعقيب و بازداشت بعثي دادن و اسارت مقتدي

مقامات سابق عراقي، شناسايي و بازداشت جنگجويان خارجي در عراق با ايجاد موانعي پيرامون 
ها آه به  ند اخراج بعثيمناطقي آه شدت درگيري در آنها بيشتر است و توقف و حتي وارونه آردن رو

  . ها است، گنجانيده شده است ادعاي واشنگتن عامل اصلي دشمني آنها با آمريكايي
  
جمهور و  عبدالمهدي به عنوان رئيس چي و عادل پاچه  درحالي آه برخي منابع عربي از عدنان* 

رژيم صهيونيستي تاآيد آنند منابع   ژوئن ياد مي30ها در  وزير عراق پس از اعاده قدرت به عراقي نخست
  . جمهوري عراق درنظر گرفته است دارند آمريكا سرلشكر محمدعبداهللا شهواني را براي احراز رياست

شهواني آه اندآي قبل از سوي حاآم آمريكايي عراق به رياست  سان،  به گزارش روزنامه نيويورك
جمهوري عراق  راز رياستسرويس اطالعاتي جديد عراق منصوب شده گزينه اصلي آمريكا براي اح

  . است
  
سخنگوي مقتدا صدر از روحانيون عراق روز گذشته از تمام مسلمانان اين آشور خواست در صورت * 

دانند از اين شهر  حمله اشغالگران آمريكايي به شهر مقدس نجف با هر وسيله و روشي آه مناسب مي
  . دفاع آنند

اگر مهاجمان آمريكايي وارد شهر «:  الجزيره قطر گفتگو با شبكه تلويزيوني و در گفت" قيس خزعلي"
دانند  نجف شوند، بايد تمام مسلمانان عراقي با هر وسيله ممكن و به هر روشي آه خود مناسب مي

  » .از شهر دفاع آنند
  
گيري از سمت خود  وزير امور خارجه آمريكا روز گذشته اعالم آرد آه هرگز بخاطر جنگ عراق به آناره* 

  . نداشته استتوجهي 
 اين پرسش مطرح شده است آه آيا آالين پاول بايد از سمت خود به دليل  به گزارش رويتر از واشنگتن،

  . گيري آند يا خير ابراز ترديد در مورد جنگ عراق آناره
  
نخست وزير استراليا امروز با اشاره به اينكه اين آشور در اشغال طوالني مدت عراق مشارآت * 

  .  نيروهاي استراليايي تا زمان باثباتي عراق در اين آشور خواهند ماند گفتنخواهد شد، 
آه روز يكشنبه ديداري آوتاه از بغداد داشت، " جان هاوارد"به گزارش خبرگزاري فرانسه از سيدني، 

اظهار داشت در نظر دارد دعوت شرآت در آنفرانس رهبران جهان در خصوص عراق را آه قرار است 
  . ر پاريس برگزار شود، بپذيردپنجم ژوئن د
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وزير امور خارجه آمريكا روز گذشته ابراز اميدواري آرد قطعنامه آينده سازمان ملل درباره عراق، باعث * 
  . تشويق آشورها براي اعزام نيروي نظامي به عراق شود

وزير امور خارجه " پراستينگ مولر"به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، آالين پاول در پايان ديدار با 
رويم، هم اآنون  ها پيش مي در زماني آه به سوي اننتقال قدرت به عراقي«: دانمارك در واشنگتن گفت

يروهاي خارجي در عراق و زمان براي تصويب قطعنامه جديد سازمان ملل متحد به منظور افزايش شمار ن
  » .هاي ديگر، مناسب است ارائه آمك

  
سازمانهاي غيردولتي، نقض حقوق بشر در عراق را محكوم آردند و خواستار احترام به معاهدات بين * 

  . المللي در حمايت از غيرنظاميان شدند
ي در عراق متشكل از به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، آميته هماهنگ آننده سازمانهاي غير دولت

اي، درباره بحران  طي اطالعيه" ورلد. دي.اف"و " ، وورلد ويژن"چيلدرن"و " آآسفام" سازمان از جمله 22
  .  تاآنون ابراز نگراني آرده است2004عراق از پنجم آوريل 

  
اي وي اي به توني بلر نخست وزير اين آشور از سياسته  نفر از ديپلماتهاي سابق انگليس در نامه52* 

  . در قبال عراق و خاورميانه انتقاد آردند
آويو  سي از لندن، اين ديپلماتهاي ارشد آه شامل سفراي سابق انگليس در بغداد و تل بي به گزارش بي

هستند، در اين نامه خطاب به بلر گفتند اگر قادر به اعمال نفوذ بر سياستهاي اخير در قبال عراق و 
خود را در خصوص اين موارد متوقف " محكوم به شكست"از سياستهاي خاورميانه نيست بايد حمايت 

  » .آند
  
هاي شب گذشته در نزديكي شهر  نيروهاي آمريكايي با پشتيباني بالگردهاي جنگي در جريان درگيري* 

  . نجف، شش تن از نيروهاي مقاومت را آشتند
اعالم اين مطلب گفتند، در پي به گزارش خبرگزاري رويتر از نجف، اهالي و يك مسوول شهر نجف با 

درگيري بين نيروهاي آمريكايي با شبه نظاميان ارتش المهدي، بالگردهاي آمريكايي چندين موشك به 
 آيلومتري شمال 20سوي پست بازرسي وابسته به ارتش المهدي در ورودي شهر آوفه در حدود 

  . شرق شهر نجف، شليك آردند
  
 نيروي مقاومت عراقي در 43بري آمريكا، از آشته شدن يك سخنگوي نظامي اشغالگر تحت ره* 

  . هاي شب گذشته نزديك شهر نجف خبر داد درگيري
در جريان اين درگيري «: به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، سخنگوي نيروهاي ائتالف همچنين گفت

  » . منهدم شد130سي .اي از نوع اي سيستم پدافند هوايي توسط جنگنده
 
  

  بمباران نجف را وحشيانه توصيف آرد  الجزيره 
نيروهاي آمريكايي اين شهر را به : شبكه خبري الجزيره قطر به نقل از خبرنگار خود در نجف، اعالم آرد

  .اي بمباران آردند  طرز وحشيانه
هاي آمريكايي تعداد زيادي از شهروندان غيرنظامي   جنگنده: به گزارش ايلنا، اين شبكه خبري اعالم آرد

  .ا نيز هدف قرار داده و آشتندر
باران آردند   شرقي نجف را گلوله   آيلومتري شمال10بالگردهاي آپاچي آمريكايي نيز : افزايد  الجزيره مي

  .آه در اثر اين حمله، دهها تن آشته شدند
  

  ها از يورش آمريكا به آوفه و نجف    آخرين گزارش
آمريكايي با نيروهاي شيعي هوادار سيد مقتدا صدر شهر مقدس آوفه شاهد درگيري نظاميان اشغالگر 

  .  است
 آيلومتري نجف اشرف قرار 6الملل ايلنا، از مناطق مختلف اين شهر آه در فاصله   به گزارش سرويس بين

اند به اعضاي سپاه   رسد نيروهاي آمريكايي آه از ديروز آنترل اين شهر را در اختيار گرفته  دارد خبر مي
  .اند  ها تن از آنها را به شهادت رسانده  ورش برده و دهي) عج(المهدي

آم   تا آنون تنها در جنوب آوفه دست:"به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، نيروهاي آمريكايي اعتراف آردند
  .اند  را به شهادت رسانده) عج( تن از نيروهاي شيعه وابسته به سپاه المهدي53

در يكي ) عج(گشودن به سوي مبارزان سپاه المهدي  ايي با آتشبه گفته شاهدان عيني نيروهاي آمريك
  .آم شش تن از آنان را به شهادت رساندند   اين سپاه در نزديكي شهر آوفه نيز دست  هاي  از پايگاه

 تن از مبارزان 22هاي روز گذشته آه در اين شهر به وقوع پيوست   اين در حالي است آه در درگيري
  .ي شدندزخم) عج(سپاه المهدي

  .تا آنون از تلفات يا خسارات احتمالي نيروهاي آمريكايي خبري دريافت نشده است
هاي شديد در آوفه   اآنون صداي انفجارهاي متعدد خمپاره و تيراندازي  به گزارش خبرگزاري فرانسه، هم

  .رسد  به گوش مي
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نجف اشرف در صورت از سوي ديگر سخنگوي سيد مقتدا صدر، مردم عراق به دفاع از شهر مقدس 
  .حمله نيروهاي آمريكايي به اين شهر فراخواند

اگر نظاميان اشغالگر آمريكايي به شهر نجف وارد شوند بر تمام مردم :"تاآيد آرد" شيخ قيس خزعلي"
  ."عراق واجب است آه از اين شهر به هر طريق ممكن دفاع آنند

گان از نيروهاي آمريكايي، با تيراندازي به سوي يك ي: نيز اعالم آرد) عج(يكي از فرمانده سپاه المهدي
هاي، آمار دقيقي در دست   هنوز از شمار قربانيان و زخمي. اند  اعضاي اين سپاه، با آنها درگير شده

  .نيست
هاي   ها در اين شهر همچنان ادامه دارد و درگيري  رسد، درگيري  از شهر مقدس نجف اشرف نيز خبر مي

روحاني انقالبي عراق " مقتدا صدر"وابسته به ) عج(ن آمريكايي و سپاه المهدي روز گذشته بين نظاميا
  .به امروز آشيده شده است

اهللا سيد    سرباز آمريكايي وارد شهر نجف اشرف شده بودند؛ اين در حالي است آه آيت200روز گذشته 
 آمريكايي از حمله به تازگي ضمن بر حذر داشتن نيروهاي  علي سيستاني مرجع تقليد شيعيان عراق به
اين دو شهر خط قرمز هستند و نظاميان اشغالگر نبايد به :"دو شهر مقدس نجف و آربال، اظهار داشت

  ".آن دو تجاوز آنند
  

  بمباران مسجد فلوجه جان هشت شهروند عراقي را گرفت  
  .نيروهاي آمريكايي با بمباران مسجد فلوجه عراق پيمان آتش بس را نقض آردند

ارش سرويس بين الملل ايلنا، به دنبال گلوله باران نيروهاي آمريكايي به سوي مواضع نيروهاي به گز
  .در گيري ها در اين شهر از سر گرفته شد, "فلوجه"مقاومت 

جنگنده بمب افكنهاي آمريكايي , به نوشته روزنامه القدس العربي چاپ لندن،در ادامه اين درگيري
  مسجدي را در

ه حضور نيروهاي مقاومت در آن مورد هدف قرار دادند ودر اثر آن هشت تن از شهروندان به بهان" فلوجه" 
  .عراقي آشته شدند

در جنوب نجف، جان شش تن از نيروهاي مقاومت را " ديوانيه" اين در حالي است آه در گيري شهر
  .گرفت

  
  اگر مقتدا صدرخودش را تسليم نكند، به نجف يورش مي بريم  

  . آمريكا در عراق به مقتدا صدر هشدار دادحاآم غير نظامي
روحاني " مقتدا صدر" به گزارش سرويس بين الملل ايلنا،پل برمر حاآم غير نظامي آمريكا در عراق به

, را منحل نكند) عج(اگر مقتدا صدر خودش را تسليم و سپاه المهدي :" انقالبي عراق هشدار داد
  ".دنيروهاي آمريكايي به شهر نجف يورش مي برن

به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، نيروهاي آمريكايي بعد از عقب نشيني نيروهاي اسپانيايي مستقر در 
  .نجف به منظور تامين امنيت اين شهر وارد نجف شدند

ورود نيروها به شهر نجف به منظور حمله به اين :" يك مقام بلند پايه نيروهاي آمريكايي اظهار داشت
  ". راستاي برقراري امنيت و ثبات در شهر انجام شدبلكه در, شهر نيست

  
  شهرهاي مختلف عراق شاهد آشته و زخمي شدن ده ها آمريكايي بود  

  .بيش از ده آمريكايي روز گذشته در عراق آشته وز خمي شدند
  .به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، در درگيري هاي روز گذشته در بغداد دو آمريكايي جان باختند

  .در حالي است آه در اين درگيري ها پنج تن ديگر از سربازان آمريكايي نيز زخمي شدنداين 
" فلوجه" به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره قطر، در عين حال در اثر حمله به سربازان آمريكايي به شهر

  .يك آمريكايي و هشت تن از نيروهاي مقاومت عراقي آشته شدند
اما تا آنون از تلفات احتمالي در اين شهر . نيز صحنه درگيري بود" وفهآ"اين در حالي است آه شهر 
  .خبري دريافت نشده است

" نيز به صحنه درگيري بين نيروهاي اسپانيايي و هواداران" نجف" در جنوب" ديوانيه"در عين حال شهر 
 به اسارت در تبديل شد و در نتيجه آن شش تن از نيروهاي مقاومت آشته و هفت تن ديگر" مقتدا صدر

  .آمدند
 

  طرح جديد پرچم عراق انتقادات گسترده محافل عراقي را برانگيخته است
  2004 آوريل  27  -1383 ارديبهشت 8شنبه  سه

پس از اعالم طرح پرچم جديد عراق در روزنامه الصباح يكي از مطبوعات نزديك به : خبرگزاري فارس
  .دي از سوي آارشناسان مواجه شدنيروهاي اشغالگر، اين مساله با انتقادات شدي

صان آول جاپوك يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق آه  به نوشته روزنامه الشرق االوسط ، 
من پيشنهاد « :يكي از مخالفين تصميم گيري سريع تعويض پرچم عراق است، در اين رابطه مي گويد

روي پرچم نوشته شده بود ، حذف شود و به آرده بودم دو آلمه اهللا اآبر را آه توسط صدام حسين بر 
  » .قلم آوفي نوشته شود چرا آه بيشتر اعتراضات در مورد اهللا اآبر دست نوشته صدام حسين بود
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وقتي موضوع پرچم در مجلس مطرح مي شد ، هيچكس به شباهت اين پرچم با « :وي در ادامه گفت
    ».پرچم اسراييل اشاره نكرد

  اني آه اين پرچم را طراحي آرده اند، از طراحي هيچ نميدانستند آس« :وي در ادامه افزود
در ابتدا وظيفه طراحي اين پرچم بر . و براي طراحي ان از هنرمندان معتبر آشور نظرخواهي نكردند

عهده آميته اي بود آه من رياست آن را برعهده گرفته بودم و من با آمك برخي طراحان چندين مدل 
 با هيچ يك از آنها موافقت نشد و باالخره اين آار را به آميته اي با رياست رفعت پرچم ارائه آردم اما
  » .جادرجي سپردند

وي علت تصميم گيري سريع براي تغيير پرچم را شرآت ورزشكاران عراقي در المپياد آتن عنوان آرد و 
ي مختلف بين المللي تصور آنيد آه تا يك سال هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق در سفرها« :گفت

و عربي شرآت مي آرد وهيچكس در مورد تغيير پرچم صحبت نميكرد، ولي اآنون براي شرآت در 
  » .المپياد پرچم را تغيير مي دهند

  . اين در حالي است آه آردهاي عراق نصب اين پرچم را به شدت رد آردند
ن پرچم هيچ نشانه اي از پيشينه اي« :ضياء العزاوي يك هنرمند معروف عراقي نيزدر اين مورد گفت

طراح .تاريخي و تمدن گذشته و حال عراق ندارد و وقتي من اين پرچم را ديدم به شدت شوآه شدم 
اين پرچم يعني رفعت الجادرجي يك معمار الئيك است و اگر چند مورد از نوشته هاي وي خوانده شود ، 

با وجود اينكه در .راي چه انتخاب آرده اندمن نمي دانم هالل را ب.اين مساله آامال مشخص مي شود
آشور عراق نشانه هاي تمدن و تاريخي بسيار زيادي وجود داشت آه مي شد از آن براي پرچم 

وجه مشترك بين ترآيه آه يك آشور الئيك . استفاده آرد تا پرچم اين آشور را از آشورهاي ديگر جداآند
ر ما هالل را هم برداريم پرچم ما شبيه پرچم اگ. است و ما آه يك آشور مسلمان هستيم چيست 

  » .آشور اسكانديناوي مي شود 
  . وي در ادامه افزود به نظر من اولين پرچم عراق داراي همه ويژگيهاي عراق بود

وي در مورد شباهت بين دو پرچم عراق و اسراييل گفت حتي صهيونيستها هم براي طراحي پرچم خود 
  . اره داوود را برگزيدندبه تاريخ مراجعه آردند و ست

علي المندالوي يك هنرمند هنرهاي تجسمي هم در اين مورد اظهار داشت، اين پرچم هم از لحاظ 
اجراي اين تصميم بايد به سرعت متوقف شود . تاريخي و هم از لحاظ شكل هيچ ارتباطي با عراق ندارد

ان مقيم خارج برگزار شود و توسط و مسابقه اي براي طراحي پرچم بين همه هنرمندان داخلي و عراقي
  . دو آميته فني و سياسي پرچمي آه بيشتر از همه با ويژگيهاي عراق مناسب باشد تشكيل شود

به اعتقاد برخي از آارشناسان عراقي، تصوير پرچم جديد عراق ، پرچم اسراييل را در ذهن تداعي مي 
  .  خطوط موازي ابي مشاهده مي شودچرا آه در پرچم اسراييل دورنگ آبي و سفيد به صورت. آند

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ارديبهشت8: روزنامه های تهران

  2004 آوريل  27  -1383 ارديبهشت 8شنبه   سه-بي بي سي 
روزنامه های سه شنبه تهران با انعکاس وقايع عراق خبر داده اند که حوزه علميه قم روز چهارشنبه به 

  .تعطيل خواهد بود' هتک حرمت از عتبات مقدسه شيعيان'ن اعتراض به عنوا
روزنامه صبح در سرمقاله خود با تحسين عملياتی که عليه نيروهای تحت رهبری جمهوری اسالمی 

آمريکا در عراق صورت می گيرد پيش بينی کرده که آمريکا بزودی شکست بزرگی را از سوی مسلمانان 
  .تقبل خواهد کرد

شکست سختی که هم اکنون در عراق نصيب آمريکا و جمهوری اسالمی ته سرمقاله به نوش
انگلستان شده باعث رشد نهضت های اسالمی می شود و دير نيست که حکومت های هوادار غرب را 

  .نيز در منطقه درو کند
 خبر از اصرار گروه های سياسی به هاشمی رفسنجانی برای قبول پست رياست ايرانروزنامه 

هوری داده و از زبان محمدهاشمی معاون سابق رييس جمهور نوشته که رييس مجمع تشخيص جم
  .مصلحت پاسخ مثبتی به اين درخواست ها نداده است

 احتمال شرکت هاشمی رفسنجانی را در انتخابات آينده رياست جمهوری در صدر اخبار خود اعتماد
ست تصميمی به شرکت در انتخابات ندارد مگر منعکس کرده و نوشته که وی در جواب هوادرانش گفته ا

  .آنکه مجبور شود
   برای هاشمی  در تصميم آقای   آينده های  ماه  تاکيد کرده که تحوالتاعتمادشهرام رفيع زاده در گزارش 

ور  مجب  برای  زيادی  او داليل  هم  جا  تا همين  که  است  اين  موثر خواهد بود اما واقعيت حضور در انتخابات
  . دارد شدن

به انتقاد از دبير شورای نگهبان پرداخته و گفته های وی را وقايع اتفاقيه محسن آرمين در مقاله ای در 
  .در نماز جمعه گذشته تهران مصداق توهين به کسانی خوانده که امکان دفاع از آنها گرفته شده است

تی اقای جنتی عمل شورای نگهبان را تاکيد کرده وقوقايع اتفاقيه نماينده مستعفی مجلس در مقاله 
در محروم ساختن افراد از حق اجتماعی و شهروندی انتخاب شدن به اخراج کارگر از کارخانه تشبيه 

کنند و  ای نيز برای وی کار می ای است که صاحب دارد و عده کشور کارخانه کرده بر اين باور است که 
  . حقوق آنها را کم و زياد کندتواند آنها را بيرون کند يا هرگاه بخواهد می
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به نوشته آرمين اين تصور از نظام و کشورداری با نظام پادشاهی و سلطنتی سازگاری دارد نه نظام 
 مشاع همه   ميليون نفر سهامدار دارد و کشور ملک٧٠نظام جمهوری شرکتی است که . جمهوری
  .است

ر ايران از دستور کميسيون حقوق  در مقاله ای، از خارج شدن موضوع وضع حقوق بشر دهمشهری
بشر سازمان ملل ابراز شادمانی کرده و نوشته در حالی که مقامات وزارت خارجه اين موفقيت را حاصل 

کوشش های خود می دانند، قوه قضاييه هم داليلی دارد که آن را نتيجه تبادل نظرها و اصالحات خود 
  .قلمداد کند

مسووالن جمهوری اسالمی توانسته اند با هماهنگی به اين  آنچه مهم است اينکه هشمهریبه نظر 
  .موفقيت دست پيدا کنند

با طرح اين سئوال که چگونه با وجود گزارش های قبلی درباره نقض حقوق آفتاب يزد طنز پرداز روزنامه 
بشر در ايران کميسيون ويژه سازمان ملل با حضور نمايندگان کشورهای دشمن تصميم به چنين کاری 

فت، به مالقات گزارشگر ويژه سازمان ملل با مدير مسوول يکی از روزنامه های تهران اشاره کرده و گر
  .احتمال داده که اين مالقات موثر بوده باشد

 که کيهانمحمد حسن روان بخش بدون نام بردن از حسين شريعتمداری نماينده ولی فقيه در روزنامه 
ئی از زندانيان و به اعتراف کشاندن آنها شده و در سفر از سوی چند زندانی سابق متهم به بازجو

نصيحت های "امبئی ليگابو با وی ديدار کرده بود، به طنز نوشته شايد گزارشگر هم مانند ديگران با 
  .مدير مسئول، سرانجام به حقايق واقف آمده است" عميق

ن در تهران و همزمانی آن با در صدر اخبار خود به تعطيل مراکز فرهنگی سفارت آلماوقايع اتفاقيه 
انعقاد قرارداد نفتی بين ايران و شرکت فرانسوی توتال پرداخته و آن را نتيجه سياست های دولت آلمان 

  .دانسته که با انتقاد مقامات ايرانی روبرو شده است
کرات تجاری نوشته صدور بيانيه اتحاديه اروپا در توقف مذاوقايع اتفاقيه سرگه بارسقيان در مقاله ای در 

 علت عدم پيشرفت محسوس در روند حقوق بشر و انتقاد سه کشور اروپايی از فعاليت های   با ايران به
  . توان از انشقاق اروپا و آمريکا بهره جست ای ايران خط بطالنی بود بر اين باور که می هسته
تر آن  ته که برای نظام، منطقیاز بررسی روند تازه روابط خارجی ايران نتيجه گرفوقايع اتفاقيه تحليگر 

های داخلی حساب   های جهانی، بر روی پتانسيل است که به جای اميد بستن به اختالف ميان قدرت
  .کند و اولويت را به ترميم شکاف حکومت با مردم قرار بدهد

ن در صدر اخبار خود خبر از مرگ پنجمين بيماری داده که در بيمارستاوقايع اتفاقيه در حالی که 
 اعالم داشته که دو روز شرقايرانمهر تهران به علت تزريق داروی بی هوشی در اغما فرورفته بود، 

  .ديگر گزارش پزشکی درباره اين حادثه منتشر می شود
نظر خانواده درگذشتگان اين ماجرا را منعکس کرده " تقصير را به گردن هم می اندازند" با عنوان انتخاب

  .طبوعات و مردم خواسته پيش از قضاوت منتظر گزارش های علمی بمانند در مقاله ای از مشرقو 
 از زبان يک پرستار بيمارستان مدرس نوشته حال سيامک پورزند روزنامه نگار زندانی از وضعيت شرق

  .بحران خارج شده است
  روزه داده شده که بنا به تشخيص پزشکان١۴ از سوی زندان به پورزند يک مرخصی شرقبه نوشته 

  .ممکن است مدتی از اين مرخصی در بيمارستان و مدتی ديگر در منزل وی سپری شود
به دنبال خبری که روزنامه های تهران از گرد هم آئی آرام خانواده زندانيان سياسی در برابر دفتر 

 جبهه متحد دانشجويی اعالم کرده است که شرقسازمان ملل منتشر کردند، به نوشته روزنامه 
  .، عضو اين تشکل دانشجويی در پايان تحصن روز يکشنبه بازداشت شده است"امين کرد"

نوشته که عباس اميرانتظام معاون پيشين نخست وزير که طی دو دهه گذشته در زندان به آفتاب يزد 
سر برده از زندانی شدن عباس عبدی، دانشجوئی که از وی در ابتدای زندانش بازجوئی کرد ابراز تاسف 

ه هيچ گاه آرزو نداشتم که يک نفر برای يک دقيقه به خاطر فعاليت سياسی در ايران زندانی کرده و گفت
  .باشد چه عبدی و چه ديگری

قديمی ترين زندانی سياسی جمهوری اسالمی که برای معالجه بيرون از زندان به آفتاب يزد به نوشته 
باس عبدی همان دانشجوئی است که سر می برد در عين حال ادعای قبلی خود را تائيد کرده و گفته ع

  .با نفرت و سئوال های کين توزانه از وی بازجوئی کرد
دو سال پيش و به دنبال انتشار کتاب خاطرات عباس امير انتظام که در آن عباس عبدی را به کين ورزی 

تظام در به خود در اولين شب های دستگيری اش متهم کرده بود عبدی با رد اين اتهام نوشت که امير ان
  .اثر کهولت وی را با دانشجوی ديگری اشتباه گرفته است

   پارتی  در يک  که  سينما و تلويزيون را  معروف های  از چهره  تن٩   خبر داده که دادگاهی در تهراناعتماد
  . بودند، به زندان و شالق و محروميت از حرفه محکوم کرده است  شده  بازداشت شبانه

   سينما و سريال  معروف های  از چهره ين گروه در جريان يک ميهمانی در خانه يکی ااعتمادبه نوشته 
   علت  بازداشت شدند و در جريان بازداشت، يکی از هنرمندان، هنگام فرار به های تلويزيونی است

  . سپرد  جان سقوط
هداری مشروبات  فساد و نگ  به  ، تشويق  غيراخالقی ميزبان که از سوی قاضی به داير کردن محفل

 ديدار   فرصت  هفته  زياد در طول  مشغله  علت  به  که  گفته است هنرمنداناعتمادالکلی متهم شده، به 
نشينند، در ميهمانی   گفتگو می  به  را در کنار هم  خود را ندارند، گاهی ساعتی  و تجارب  نظريات و تبادل

  . نبود  غيراخالقی خانه من هم هيچ مسئله
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با لحن نگران و هشدار دهننده خبر داده که در قم فعاليت های گروه صوفی جمهوری اسالمی  روزنامه
شدت زيادی گرفته به طوری که با اختصاص مکانی تحت عنوان حسينيه و انتشار اطالعيه از عموم 

  .مردم دعوت به شرکت در محافل خود می کنند
اده که دست های توطئه گری برای فاسد احتمال دجمهوری اسالمی بر اساس اين خبرها، روزنامه 

  .کردن اين شهر مذهبی که حوزه علميه در آن است در کار و تالش باشد
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