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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران لتها، نيروها، دومواضع 
  

     اروپا از ايران گروآشي
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   اروپا در حالي  اتحاديه  به  ايران وزير امور خارجه«   خرازي سيد آمال » سفر دو روزه:   اعتمادالملل  بين گروه
 و اروپا در مورد   ايران  شده  متوقف  مذاآرات  ازسرگيري  براي  مشخصي  زمان  هيچ  آه رسيد  پايان به

   حقوق  درباره  تهران  اروپا به  اتحاديه  خارجي  سياست  نشد و مسووالن  تعيين  و اقتصادي  تجاري همكاري
   سفر اروپايي  هفته  اين دوشنبه از   آه خرازي.  هشدار دادند  عراق  و بحران ، تروريسم  اتمي بشر، برنامه

 از   اروپايي هاي  مقام  حمايت  آه  بود، قصد داشت  را آغاز آرده  و دانمارك  ، آلمان  بلژيك  آشورهاي به
  ليكن.  آند  جلب  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  حكام  شوراي  را در نشست  ايران يي  هسته برنامه

   اين  و امنيت  خارجي  روابط مسوول« خاوير سوالنا» اروپا،   اتحاديه سيون آمي رييس«  رومانو پرودي»
   همكاري  به  خود را منوط  حمايت ، هرگونه  خارجي  اروپا در روابط آميسر اتحاديه«   پاتن آريس» و  اتحاديه
   به  جمهور فرانسه يسري«   شيراك ژاك»همانند « خاوير سوالنا».  اروپا آردند  اتحاديه  در تقاضاهاي ايران
  يي  هسته  برنامه هاي  زمينه  آند و در تمام  عمل  اتمي  آژانس  خود در قبال  تعهدات  بايد به  آه  گفت ايران

   به  ايران  اروپا از پاسخ  اتحاديه اند آه  گفته  خرازي  از ديدار با آمال ها پس  مقام اين.  دهد  خرج  به شفافيت
   ا  اين هاي نگراني
   دستيابي  دنبال  به  دهد آه  بايد نشان  و تهران  است  ناراضي اش يي  هسته هاي  برنامه  در خصوص تحاديه

   داده  گزارش  اروپايي  مقام  از يك  نقل  به  فرانسه  خبرگزاري همچنين.   نيست يي  هسته هاي  سالح به
   بشر، عدم  اروپا در مورد حقوق  اتحاديه هاي ا خواست ت  آه  است  گفته  ايران به«   پاتن آريس »  آه است

 و   نشود، گفت  عملي  ايران يي  هسته هاي  برنامه  آامل  و شفافيت  خاورميانه  در روند صلح آارشكني
   خبرگزاري  گزارش  به همچنين.  آغاز نخواهد شد  با تهران  و سياسي  اقتصادي هاي  همكاري گوهاي
 اظهار  سال  از پنج  پس وگو با ايران  در گفت  پيشرفت  اروپا از عدم  اتحاديه  خارجي وابط، آميسر ر فرانسه
 را  در ايران)   هفتم مجلس (  پارلماني  مقامها انتخابات ، اين« سي. بي. بي »  گزارش به.   است  آرده تاسف
  . اند  آرده  ارزيابي  عقب  به  اخيراص برگزار شد، قدمي آه
   شده ، متوقف  ابراز شده هاي  نگراني  دليل  به  گذشته  و اروپا از سال  ايران  مذاآرات  آه  ذآر است  به الزم
   رويكرد سابق  و برخالف  نداشت  تشويقي  جنبه  اروپا از ايران  اتحاديه  بار تقاضاهاي ، اين البته.  است

  .  است  شده  مذاآرات  قطع ادامه   و تهديد به  هشدار داده  تهران به)   سازنده وگوي گفت(
   شديداللحن رسد موضع  نظر مي به»:   است  اخير اروپا نوشته  در تفسير موضع  لندن چاپ«  تايمز مالي»

  تواند يكصدا عمل  اروپا مي  دهد اتحاديه  نشان  آه  است  ابراز شده  هدف  با اين  پاتن خاوير سوالنا و آريس
   گفته  ايران  به  اروپا بطور صريح اتحاديه«. آند  استفاده  ايران  فشار به  براي  تجاري  روابط  و از اهرم آرده
  را از دست)  اروپا يعني( خود   تجاري  شريك  و بزرگترين  شده ، منزوي  همكاري  عدم  در صورت  آه است

  ، وزير امور خارجه  خرازي آمال. ندآ  مي  امريكا دنبال  متحده  اياالت  آه  است  خطي  همان خواهد داد و اين
 و  ، آلمان  آشور فرانسه  آيا سه  آند آه  حاصل  سفر اطمينان  در اين  خود قصد داشت  نوبه  نيز به ايران

،   بطور منسجم  اروپايي هاي  مقام ليكن.  اند يا نه  پايبند مانده  اآتبر گذشته  خود در ماه  تعهدات  به انگليس
.  آردند يي  هسته المللي  بين هاي  با بازرس  ايران  همكاري  به  را منوط  تهران  به  و پاداش ق تشوي هرگونه
خود با ) امروز (  نيز در ديدار چهارشنبه  آلمان وزير امور خارجه« يوشكا فيشر » اند آه  داده ها گزارش رسانه
   ژوئن14 در   اتمي  انرژي المللي  بين نسآژا.  خود را تكرار خواهد آرد  اروپايي  همتايان ، موضع خرازي
   تند اروپاييان  مواضع دهد آه  مي  خواهد آرد و ظواهر امر نشان  را مشخص  ايران يي  هسته  پرونده تكليف
   اروپا از برنامه تقاضاهاي. گيرد  مي  صورت  از ايران  امتياز ممكن  بيشترين  منظور آسب  به  تهران عليه

دهد   مي  نشان  و اين است شده  بشر نيز آشيده  ديگر همانند حقوق  موضوعات  و به تر رفته فرا يي هسته
 جديد  نمايي  قدرت  به  در پاسخ  هم  ايران وزير امور خارجه.  امريكا را دارد  اروپا قصد تكرار ديدگاههاي آه

   از سر نگيرد، يك  خود را بزودي ياسي و س  تجاري  اگر اروپا مذاآرات  آه  است  اروپا اظهار داشته اتحاديه
 هرگز   با واشنگتن  در هماوايي  اروپاييان  معتقد است تهران.  خواهد شد  اعتماد تلقي  غيرقابل شريك
 سو دچار   از يك  با تهران هايش  همكاري  قطع اروپا در صورت.  خود تصور آنند  را براي توانند منافعي نمي
 را در  اش  اقتصادي  ديگر منافع  خواهد شد و از سوي يي  موثر منطقه  نقش  يك يه در ارا  مشروعيت بحران
،   نظر تهران  و به  است  شده  مطرح  با اروپاييان  تهران وگوهاي  باال در گفت نكات. دهد  تهديد قرار مي معرض
  . آگاهند  باره  خود در اين  بغرنج  از موضع  نيز بخوبي اروپاييان

  
  ود ميكونوس، برنامه اتمى و مسائل حقوق بشر از موضوعات مورد بحث در ديدار خرازى و فيشرلوح يادب

  بهرام محيی، گزارشگر صدای آلمان در برلين
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 ديدار خود از کشورهای اتحاديه اروپا، کمال خرازی، وزير امور خارجه جمهوری اسالمی ايران، در جريان
بر طبق اطالعات موجود، اين گفتگو . گفتگو خواهد داشت امروز با يوشکا فيشر وزير امور خارجه آلمان

هسته ای ايران، نقش ايران در منطقه، نصب لوح يادبود قربانيان  حول مسائل مهمی چون برنامه های
 .و مسائل مربوط به حقوق بشر در ايران دور خواهد زد ترور ميکونوس در برلين

ايران اعالم و از  مات اتحادية اروپا، اخيرا نگرانی های خود را در خصوص برنامه های هسته ایمقا
  .نارضايتی کرده بودند اقدامات تاکنونی ايران در پاسخگويی شفاف نسبت به اين مسئله، ابراز

يده خوانده و و پيچ محمد البرادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی، پرونده ايران را جنجال برانگيز
است، اطالعات نادرستی در اختيار  يادآور شده بود که ايران در آنچه که مربوط به غنی سازی اورانيوم

ميان اين کشور با آژانس بين المللی در ماههای  آژانس بين المللی گذاشته است و از همين رو، روابط
 برای درک   ايران خواسته بود کهوی از مقامات. بوده است گذشته، پرتنش و همراه با فراز و نشيب

  .مضاعفی نشان دهند واقعيت ها، از خود تالش
اتحاديه . خواهد بود نقش ايران در منطقه و بويژه در مسائل مربوط به عراق، از ديگر موضوعات اين گفتگو

دولتی اعالم کند، در روند صلح  اروپا خواهان آن است که ايران فاصله روشن خود را با تروريسم
  .عراق حسن نيت نشان دهد خاورميانه کارشکنی نکند و نسبت به روند بازسازی در

يادبود قربانيان  عالوه بر آن، احتماال کمال خرازی نارضايتی دولت متبوع خود را در خصوص نصب لوح
شهر انجام گرفت و با اعتراض  ميکونوس در برلين که در ماه گذشته به ابتکار شهرداری منطقه ای اين

 .داشت قامات رسمی جمهوری اسالمی روبرو گشت، ابراز خواهدم
ايران نيز در اين  همچنين انتظار می رود که از طرف وزير امور خارجه آلمان، موضوع نقض حقوق بشر در

ژنو، پرونده نقض حقوق بشر در ايران  با وعده های مقامات ايران در" اگر چه اخيرا. گفتگوها مطرح گردد
شده است، اما سازمان های بين المللی حقوق  ميسيون حقوق بشر سازمان ملل خارجاز دستور کار ک

در ايران هشدار می دهند و از جمله ايران را زندان  بشری، کماکان نسبت به نقض گسترده حقوق بشر
  .روزنامه نگاران می خوانند

است و از جمله  انی کردهاتحاديه اروپا نيز نسبت به سنگين تر شدن فضای سياسی در ايران ابراز نگر
 .سالمت انتخابات اخير مجلس در ايران را مورد ترديد قرار داده است

خود از آلمان، از  طبق اطالع جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از برلين، کمال خرازی پيش از ديدار
ه اين کشور، از مقامات وزارت خارج جمهوری چک ديدار کرده و تالش نموده بود که در گفتگوهای خود با

برنامه های فارسی زبان راديو فردا از پراگ  طريق اعمال فشارهای ديپلماتيک، مانعی در راه پخش
مقامات چکی خاطر نشان . اين زمينه روبرو شده است فراهم کند، اما با سردی مقامات چکی در
رک اين اتحاديه از اتحاديه اروپاست و از سياست های مشت ساخته اند که اين کشور اکنون عضوی

 .کند نسبت به ايران پيروی می
که به انتظارات از  به نظر می رسد که کشورهای اتحاديه اروپا، در جريان اين سفر کمال خرازی، در آنچه

شد و ديد که آيا وزير امور خارجه  اينک بايد منتظر. ايران مربوط است، زبان مشترکی اتخاذ کرده اند
 دست خالی؟ فر باز می گردد يا باايران، با دست پر از اين س

 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  آفار بر جهان اسالم سلطه دارند  : رفسنجاني  هاشمي
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وز در المللي وحدت اسالمي با حضور انديشمندان داخلي و خارجي صبح امر  هفدهمين آنفرانس بين
  .تهران آغاز به آار آرد) س(خميني  الزهرا مجتمع امام  حسينه

 آشور جهان شرآت دارند و 35به گزارش خبرنگار سرويس ديپلماتيك ايلنا، در اين همايش انديشمندان، 
  .نظر خواهند پرداخت   روز به بحث و تبادل3طي 

" اندازهاي آينده و هدايت آن  مچش, بيداري اسالمي"هفدهمين آنفرانس وحدت اسالمي آه با شعار 
آمدگويي به ميهمانان و تبريك   آغاز شد ، در مراسم افتتاحيه اآبر هاشمي رفسنجاني، ضمن خوش

  .هاي مجمع تقريب مذاهب اسالمي شد  تر شدن اهداف و شعارهاي برنامه   هفته وحدت خواستار عملي
مانند نفت و گاز در اختيار مسلمانان هايي   اگر چه انرژي: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت

است اما آفار بخصوص آمريكا بر مسلمانان سلطه دارند و هر جا آه زورشان برسد با قدرت پول و 
  گونه باشد؟  آنند؛ چرا بايد اين  شان را بر ما تحميل مي  هاي  اسلحه خواسته

هي را در جهت اهداف آسماني ما معتقديم بايد وديعه ال: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تأآيد آرد
  . ايم  به آار گيريم و خوشبختانه راهكار تغيير اين وضعيت را دريافته

تواند در مقابل استكبار پيروز شود اما اگر ما متحد شويم   تنهايي نمي  يك آشور اسالمي به: وي افزود
بينيد آه   شما مي. شيماي اختالف داشته با  ما نبايد بر سر هر مسأله. شود  مان مضاعف مي  نيروي
ارزش دچار ذلت   هاي آم  آنند اما ما بخاطر طرح  هاي خود آار مي  گران برنامه دارند و روي برنامه  سلطه
  .اند  ها يك لحظه شيرين بعد از سقوط صدام نداشته  بينيد آه آمريكايي  اند وي مي  شده

  

  عراق  و نيروهاي موثر در آينده دولت آينده،عراق رويدادهاي 
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در پی انتشار گزارش سوء رفتار نظاميان آمريکايی با زندانيان عراقی و آزار و اذيت آنها که باعث خشم و 
  .انزجار در جهان عرب شده، دولت آمريکا در صدد برآمده است وجهه خود را در ميان اعراب بهبود بخشد

  2004 مه  5  -1383  ارديبهشت16چهار شنبه  -بي بي سي 
باط، جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا در شبکه های تلويزيونی عرب زبان ظاهر شده و درهمين ارت

  . سعی کرده است خشم ناشی از آزار و اذيت زندانيان عراقی در زندان ابوغريب را کاهش دهد
برخی گزارشها حاکی است که مردم در جهان عرب اظهارات بوش را کافی نمی دانند و خواهان 

  . مردم عراق هستندپوزشخواهی او از 
آقای بوش در مصاحبه با تلويزيون الحره که توسط آمريکا راه اندازی و اداره می شود و کانال تلويزيونی 

  . العربيه که مقر آن در دوبی است، رفتار نظاميان آمريکايی با زندانيان عراقی را نفرت انگيز خواند
ی که او می شناسد، و آمريکايی که برای آزادی وی گفت اين رفتارها بيانگر آمريکای دلسوز و غمخوار

  . اهميت قائل است و همه روزه به عراقی ها کمک می کند، نيست
  . آقای بوش وعده داد در باره اين سوء رفتار تحقيق به عمل آيد و عامالن آن مجازات شوند

ه بدرفتاری با زندانيان رييس جمهوری آمريکا گفت اولين بار در ژانويه گذشته در جريان اتهامات مربوط ب
  . عراقی قرار گرفت و در همان زمان، ارتش آمريکا تحقيقات اوليه را در اين زمينه آغاز کرد

پيش از آن، ژنرال جفری ميلر، ژنرال آمريکايی مسئول زندان های عراق از آزار و اذيت زندانيان عراقی 
  . عذرخواهی کرد

 ملی رييس جمهوری آمريکا، گفته است که آقای بوش در همين حال کاندوليزا رايس، مشاور امنيت
تضمين می کند که نظاميان مسوول بدرفتاری با بازداشتيان عراقی در زندان ابوغريب بغداد مورد 

  .بازخواست جدی قرار خواهند گرفت
خانم رايس، که در مصاحبه با يک شبکه تلويزيونی عرب سخن می گفت، افزود که جهانيان شاهد عزم 

  .آمريکا برای کشف و افشای تمامی حقايق در مورد اين واقعه خواهند بوددولت 
تصاوير و گزارش بدرفتاری با زندانيان ابوغريب به ابراز تنفر در بسياری از کشورها، از جمله اياالت متحده، 

  .منجر شده و مباحث سياسی جديدی را در اين کشور در پی آورده است
حزب جمهوريخواه که حزب آقای بوش است، گفته است که سوء رفتار با از جمله سناتور بيل فرست، از 

  .زندانيان عراقی چنان خفت آور بوده که باعث آزردگی تمامی بشريت نيز شده است
  

  مشكالت ارتش جديد عراق
  2004 مه  5  -1383  ارديبهشت16چهار شنبه  -شرق 

ورى آمريكا با لباس نظامى بر روى روزى آه جورج دبليوبوش رئيس جمه:  شرق-اميرعلى ابوالفتح
عرشه ناو هواپيمابر آبراهام لينكلن پايان جنگ در عراق را اعالم آرد، اگر آسى مى گفت آه يكسال 
بعد جنگى تمام عيار ميان ارتش آمريكا و نيروهاى مقاومت در عراق رخ خواهد داد، وى را فردى خيال 

 يكمين سال سقوط بغداد به دست نظاميان آمريكايى، اما هفته اى آه مصادف بود با.پرور مى خواندند
شورش فلوجه مرآز مقاومت در سرزمين سنى هاى عراق به طور . به گونه ديگرى در عراق رقم خورد

مقتدى صدر نيز جنوب نسبتًا آرام را عليه نيروهاى . يكپارچه به يك صحنه جنگ تمام عيار تبديل شد
قاومت شيعه، آمريكا با خطر گرفتار شدن در آنچه آه اين روزها با ظهور نيروهاى م. آمريكايى شوراند

  . ياد مى آنند، روبه رو شد» ويتنامى شدن جنگ«رهبران دموآرات آمريكا از آن تحت عنوان 
  

جنگى آه در آن دشمنان ناشناس به جاى مخفى شدن در جنگل هاى انبوه استوايى در صحراهاى 
. ك آمريكا را به نيروى پارتيزانى و نامتعارف وارد خواهند آردسوزان پنهان خواهند شد و ارتش آالسي

 در عراق از سوى نيروهاى - هرچند در ابعاد آوچك تر و يا جديدتر-بنابراين اگر قرار باشد تجربه ويتنام
مقاومت عراقى به مرحله اجرا درآيد، اياالت متحده نيز چاره اى نخواهند داشت آه صحنه نبرد را به 

بدين ترتيب آمريكا در آوتاه ترين زمان ممكن دولتى در عراق تشكيل . دن جنگ تبديل آندويتنامى آر
را بر عهده » شورشيان«خواهد داد آه عالوه بر اداره آشور، مسئوليت تامين امنيت و همچنين جنگ با 

در چنين صورتى يگان هاى نظامى آمريكا مستقر در عراق براى جلوگيرى از افزايش . خواهد داشت
تلفات آه مى تواند آينده سياسى بوش و حزب جمهورى خواهان را در انتخابات رياست جمهورى آينده 

يا اينكه حداقل بخشى . اياالت متحده به خطر اندازد، از شهرها خارج و به پادگان ها منتقل خواهند شد
در . خواهد شداز عمليات پر تلفات از دوش نظاميان آمريكايى برداشته و متوجه ارتش جديد عراق 

  »ارتش عراق از چه گروه هايى بايد تشكيل شود؟«: حقيقت سئوال اصلى اين است
  
 آردهاى شمال عراق با توجه به بيش از يك قرن تجربه جنگ با دولت هاى عثمانى، - آردها-١

از اين رو شايد . سلطنتى عراق و بعثى صدام از زبده ترين نيروهاى مسلح در عراق شناخته مى شوند
بقه رماندهان پنتاگون بى ميل نباشند آه هسته اصلى ارتش عراق را از آردها تشكيل دهند آه ساف

همين نيروها نيز بودند آه در روزهاى نخست . همكارى گسترده چند ده ساله به آمريكايى ها را دارند
حمله نظامى آمريكا و انگليس به عراق، تقريبًا ارتش هولناك صدام را تا پشت دروازه هاى آرآوك عقب 

ن حساسيت فراوان به رغم اين واقعيت به دليل گرايش شديد آردها به استقالل و همچني. راندند
در . آشورهاى منطقه به تحرآات آردها، اين نيرو نمى تواند نقش محورى در ارتش جديد عراق بازى آند
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حقيقت آردها بيش از آنكه نگران جنگ و گريز در فلوجه و يا نجف باشند، توجه خود را به ثبت وضعيت 
ق وتو در تدوين قانون  اجتماعى خود در مناطق شمالى عراق معطوف داشته و آسب ح-سياسى

  . اساسى اصلى اين آشور را غنيمت با ارزش مى دانند
  

در عين حال گسيل آردن آردها به مناطق مرآزى و جنوبى عرب نشين عراق نه تنها اوضاع را آرام 
  .نخواهد آرد، بلكه واآنش شديد آشورهاى همسايه عراق از جمله ترآيه را نيز برخواهد انگيخت

  
ذارى مسئوليت تشكيل هسته اصلى ارتش جديد عراق به سنى ها نامحتمل ترين  واگ- سنى ها-٢

مقاومت چشمگير اعراب سنى در مقابل نظاميان اياالت متحده و نفوذ ديرينه حزب . سناريو خواهد بود
بعث در ميان اين گروه سبب مى شود آه احتمال واگذارى نقش عمده در ساختار نظامى، دفاعى به 

مسلم است آه اياالت متحده تالش مى آند براى به فراموشى سپردن حاآميت . بدسنى ها آاهش يا
 ساله حزب بعث، نقش سنى ها را با به ميدان آوردن آردها و شيعيان در تشكيالت سياسى، ٣٠

اما به دليل اينكه غالب اعراب سنى از علماى مذهبى خود تبعيت مى آنند، . نظامى عراق آاهش دهد
  .دى براى تشكيالت آمريكايى حاآم بر عراق به شمار نخواهند آمدنيروى قابل اعتما

  
 سال گذشته به ويژه در دوران ديكتاتورى حزب بعث از ٧٠ اآثريت شيعه عراق در طول - شيعيان -٣

اگرچه بدنه ارتش صدام را شيعيان تشكيل مى دادند، . دستيابى به مناصب عالى در عراق محروم بودند
سرآوب خونين قيام شيعيان . انستند در بخش هاى فرماندهى ايفاى نقش نماينداما آنان هيچگاه نتو

 از سوى صدام عمًال امكان آشتى ميان بغداد با ١٩٩١عراق در سال هاى نخست پس از جنگ سال 
اين موضوع سبب شده است به رغم پتانسيل هاى بالقوه شيعيان در . اآثريت مردم عراق را از بين برد

ارتش جديد عراق، اين گروه به دليل فقدان تجربه طوالنى مدت نظامى گرى و مديريتى نقش آفرينى در 
البته سپاه بدر، شاخه نظامى . از ضعف بيشترى در مقايسه با آردها و سنى ها برخوردار باشند
تجربه طوالنى سپاه بدر در جنگ با . مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق از اين مسئله مستثنا است

م سبب شده است آه اين سپاه با فنون و تاآتيك هاى نظامى به ويژه در جنگ هاى نامنظم ارتش صدا
  . و پارتيزانى آشنايى آامل داشته باشد

  
اما يك . اينگونه تجربيات در تاسيس و تعيين ساختار نظامى ارتش جديد عراق باارزش تلقى مى شود

 نقش موثر شيعيان اسالم گرا نظير مجلس موضوع را نبايد فراموش آرد آه آمريكايى ها تالش دارند
اعالى انقالب اسالمى را با تقويت شيعيان سكوالر نظير احمدچلبى در تحوالت سياسى نظامى آينده 

در عين خال وابستگى معنوى مجلس اعال و سپاه بدر به ايران موضوعى است . عراق آم رنگ نمايند
به رغم تمام اين مسائل، آنگونه آه از . شودآه هنوز براى آمريكايى ها نگران آننده محسوب مى

تحوالت اخير در عراق برمى آيد، دولت آمريكا قصد دارد در تاسيس ارتش جديد عراق بيش از پيش بر 
در حقيقت دولت آمريكا قصد دارد به طور همزمان دو نيروى . روى اآثريت شيعه اين آشور حساب آند

عراق يعنى شيعه و سنى تشكيل دهد تا ضمن جلوگيرى  را از دو مذهب اصلى - ارتش و پليس-مسلح
  .از وحدت رويه دفاعى در عراق از آنان در مواقع ضرورى عليه ديگرى استفاده نمايد

  
اما نكته اى آه در اين ميان مورد توجه قرار نگرفته اين است آه در جامعه سنت گراى عراق، عصبيت 

به عبارت ديگر اگرچه جامعه عراق به دو گروه . ر استعربى به مراتب از اختالفات مذهبى قومى گران ت
اقليت سنى و اآثريت شيعه تبديل مى شود، اما آنچه آه واقعيت دارد اين است آه هر دو گروه خود را 

سرپيچى . عرب مى دانند و در مقابل نيروى خارجى عمومًا به يك هويت واحد دست پيدا مى آنند
 ماموريت خود براى شرآت در عمليات جنگى در شهر فلوجه نيروهاى ارتش جديد عراق در نخستين

نشان داد آه مشكالت سياسى در عراق پيچيده تر از آن است آه مقامات آمريكايى بتوانند با شكل 
  . نظامى به حل نهايى آن بپردازند-دادن ساختارهاى سياسى

  
  يك مقام بلند پايه عراق در بصره ترور شد  

  2004 مه  5  -1383  ارديبهشت16چهار شنبه 
به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، يكي از مقامات بلند پايه شهر بصره آه نخواست نامش فاش شود، 

وي را در حال رانندگي " راضي عبدالزهره الحياليقي" دو فرد ناشناس با حمله مسلحانه به سوي: گفت
  .به قتل رساندند

 1991وي در سال , اي دربصره بود  بر حزب آوچك محليره" حياليقي"به گزارش پايگاه اينترنتي بوابه، 
عراق از اين آشور فرار  رئيس جمهور مخلوع" صدام حسين"بعد از سرآوب شدن انقالب شيعيان توسط 

  .به آشورش بازگشت,آرد و بعد از حمله آمريكا 
 

  مسئول آمريکايي زندانهاي عراق عذرخواهي کرد  
  2004   مه5  -1383  ارديبهشت16چهار شنبه 

ژنرال جفري ميلر فرمانده آمريکايي و مسئول زندانهاي عراق امروز با اعتراف به شکنجه زندانيان عراقي 
  .  از ملت عراق عذرخواهي کرد 
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به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه وي در گفتگو با خبرنگاراني که از درون زندان 
م شخصا از مردم عراق به دليل ارتکاب برخي جرائم و جنايات مايل: ابوغريب بازديد مي کردند گفت 

  . توسط تعداد کمي از سربازان و فرماندهان آمريکايي عذرخواهي کنم 
  . وي در پايان وعده داد که اين گونه جنايتها ديگر صورت نگيرد 

ي مقامات گفتني است به دنبال برآشفتن افکار عمومي در پي انتشار عکسهاي شکنجه زندانيان عراق
  . آمريکايي براي آرام کردن افکار عمومي در عراق و جهان به تکاپو افتادند 

اين درحالي است که دونالد رامسفلد در يک کنفرانس خبري از عذرخواهي از مردم عراق به دليل اين 
  .شکنجه ها طفره رفت 

ها در برابر زندان ابوغريب همچنين امروز هزاران عراقي در اعتراض به شکنجه زندانيان توسط آمريکايي
  .   راهپيمايي کردند 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ارديبهشت16: روزنامه های ايران

  2004 مه  5  -1383  ارديبهشت16چهار شنبه  -بي بي سي 
های تائيد دوباره حکم اعدام هاشم آغاجری توسط يک قاضی شهر همدان، عنوان مهم برخی روزنامه 

چهارشنبه تهران است که از زبان خانواده اين استاد دانشگاه و وکيل وی، از بازگشت دوباره پرونده وی 
  .به خانه اول ابراز شگفتی کرده اند

تاييد دوباره حکم اعدام دکتر آغاجری در زمانی که قوه قضاييه با بخشنامه وقايع اتفاقيه به نوشته 
  . آغاز کرده است، تعجب آورتر به نظر می آيدجديد آيت اهللا شاهرودی تحوالتی را

 در گزارشی از مصاحبه مطبوعاتی صالح نيکبخت وکيل مدافع آقای آغاجری نوشته که حکم تازه شرق
با آرم و نشانه پزشگی قانونی همدان به وی ابالغ شده است در حالی که به گفته خواهر هاشم 

ی همدان فاصله دارد که نمی توان پنداشت که به آغاجری ساختمان پزشگی قانونی چندان از دادگستر
  .علت خرابی فکس چنين اتفاقی افتاده است

 از انتخاب از قول سخنگوی قوه قضاييه نوشته پرونده آقای آغاجری همچنان مفتوح است و رسالت
  .زبان وزير دادگستری نوشته که او حاضر نيست درباره پرونده آغاجری اظهار نظری بکند

در گزارشی درباره تائيد دوباره حکم اعدام و زندان اين استاد دانشگاه از قلم محمد سيف آفتاب يزد 
زاده وکيل دعاوی نوشته اظهار نظر سخنگوی قوه قضاييه درست است اگر درباره حکم آغاجری نباشد 

  .که بدون ارائه دليلی صادر شده است
 به رنج و درد شرقه ای در  مذهبی در مقال–نرگس محمدی همسر تقی رحمانی زندانی ملی 

خانواده هاشم آغاجری اشاره کرده و نوشته با ابالغ نيمه شبی حکم اعدام چه حالی به مادر پير و سه 
  .دختر جوان وی دست می دهد که صبح بايد همه شان در مدرسه و دانشگاه حاضر شوند

ن محکوم شده است خانم محمدی که همسرش به نوشته روزنامه های چهارشنبه به هفت سال زندا
  . در مقاله خود نوشته که درد خانواده های زندانيان را کسی نمی داند مگر آنها که گرفتارند

 تاکيد کرده که از آنچه بر زندانى مى گذرد نمى گويم، اما از آنچه بر زنان و شرقنويسنده مقاله 
 ها و دل هاى منتظر، دست فرزندان و مادران مى گذرد، انتظارهاى بى پايان، خبرهاى هولناك، چشم

  .هاى بى پناه فراموش ناشدنی است
تاييد دوباره حکم اعدام برای هاشم آقاجری در زمانی صورت گرفته که مجلس در آخرين روزهای کاری 

خود طی طرحی، بخشنامه رييس قوه قضاييه در مورد رعايت حقوق متهمان و زندانيان را به تصويب 
  . کرده است
در هنگام رسيدگی به طرح کرامت انسانی، يکی از نمايندگان با پيش بينی اتفاقيه وقايع به گزارش 

در متن اين قانون مخالفت کرد و گفت در دوران رژيم گذشته بازجوئی " اعتراف گيری به شيوه علمی"
  .سوزنی زير ناخن متهم فرومی کرد و زير آن فندک می گرفت و می گفت اين شيوه علمی است

صر قوامی رييس کميسيون قضائی مجلس در قانون مصوب مجلس نوشته شده که به پيشنهاد نا
  .بازجويان تنها با شيوه های قانونی و علمی می توانند به گرفتن اقرار از متهمان بپردازند

در دومين روز پس از انتشار نامه رييس جمهور خطاب به ملت ايران، روزنامه ها به انعکاس نظريات 
  .ه های سياسی در باره اين نامه پرداخته اندموافق و مخالف چهر

  که بحث درباره نامه رييس جمهور را در صدر اخبار خود آورده از زبانوقايع اتفاقيه 
قوامی، نامزد ردصالحيت شده مجلس هفتم نوشته رئيس جمهور، آينده هر قومی را در گرو آگاهی 

ين جاست آه آيا انتخابات اخير مجلس واقعا از روی اختيار، انتخاب و اعمال اراده او دانسته اما سؤال ما ا
  اختيار بود و واقعا انتخاب برمبنای آزادی بود؟

گويند  گفته است برخی میوقايع اتفاقيه اعظم طالقانی، دبيرکل جامعه زنان انقالب اسالمی به 
داند که  می رود، به نظر من ايشان شرايطی را  رييس جمهور در اين وضعيتی که دارد چرا کنار نمی

  .ايشان نگران است که درصورت استعفا وضع بدتری پيش بيايد. اطالعيم احتماًال ما از آن بی
آمده که در آن نوشته شده آفتاب يزد گزارش هائی از سفر اروپائی وزير خارجه در صدر اخبار روزنامه 

قابل انتقاد آن ها از که نگرانی های اروپا از جهت فعاليت های هسته ای ايران کاهش يافته و در م
  .انتخابات اخير مجلس در ايران بيش تر شده است
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 در گزارش مفصلی به بخش های مختلف سفر کمال خرازی پرداخته و از جمله نوشته در هنگام شرق
مالقات با رومانو پرودی، رئيس کميسيون اروپا و کريس پاتن، کميسر خارجی اين اتحاديه، پاسخی به 

  .يون اروپا برای ديدار از ايران داده نشددعوت از رئيس کميس
 پس از تاکيد سران اتحاديه اروپا بر موارد متعدد نقض حقوق بشر و فعاليت های هسته شرقبه نوشته 

ای ايران کمال خرازی در کمال قاطعيت گفتگو را پايان داده و جلسه را ترک کرد و منابع خبری اعالم 
  . و کمتر رسمی و ديپلماتيک بوده استکردند که فضای گفت وگو خيلی صادقانه

، نمايندگان اروپايی روند حقوق بشر را در ايران نقد کرده و به "صادقانه" نوشته در همان جلسه شرق
 نامزد از جمله اصالح طلبان از رقابت بازماندند، ٢٠٠٠انتخابات اسفند ماه مجلس که طی آن حدود 
يه اروپا اعالم کرد که انتخابات ايران موجب نا اميدی اعتراض کردند، و سخنگوی روابط خارجی اتحاد

  .بسيار اروپايی ها شده است
   دليل  به  گذشته  و اروپا از سال  ايران  در گزارشی پيرامون سفر وزير خارجه نوشته مذاکراتاعتماد
 ندارد و   تشويقی  جنبه  اروپا از ايران  اتحاديه  بار تقاضاهای  شد و اين  اروپائيان ، متوقف های نگرانی
  .  است  شده  مذاکرات  قطع  ادامه  و تهديد به  هشدار داده  تهران  سازنده، به وگوی  سياست گفت برخالف
  ، هرگونه  بطور منسجم  اروپايی های  به نقل از منابع اروپائی گزارش داده در حالی که مقاماعتماد
 کردند انتظار   ای  هسته المللی  بين های  با بازرس  ايران  همکاری  به  را منوط  تهران  به  و پاداش تشويق

   همتايان ، موضع  خود با خرازی  نيز در ديدار چهارشنبه  آلمان می رود يوشکا فيشر وزير امور خارجه
  . خود را تکرار کند اروپايی
 مملکت  از زبان يکی از مسووالن جمعيت موتلفه اسالمی نوشته در حالی که موضوع اصلیرسالت

  .گرانی است رييس جمهور در نامه خود چه نوشته است
 از تصميم های تازه هيات دولت برای مقابله با گرانی خبر داده و نوشته سياست هائی ايرانروزنامه 

  .برای کنترل قيمت ها از جمله اين برنامه هاست
  . با گرانی چه می کنددر عنوان اصلی خود از زبان مردم نوشته دولت برای مبارزهجمهوری اسالمی 

در سرمقاله خود با اشاره به موارد تاريخی نوشته مسووالن دولتی در ايران همواره دنيای اقتصاد 
  .خواسته اند به زور تورم و گرانی را مهار کنند

 نيک بين نماينده محافظه کار بافت در جلسه روز چهارشنبه مجلس ضمن اشاره به کيهانبه نوشته 
 پرسيده اگر به راستی نوکر مردم هستيد، نوع اتومبيلی که سوار می شويد، غذائی نامه محمد خاتمی

  که می خوريد، سفرهائی که می رويد آيا مانند اربابانتان است؟
خبر داده که رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است در کشور نيروهای صالح تر دنيای اقتصاد 

  .ای حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوری وجود دارداز وی که انرژی کار بيشتری نيز دارند، بر
تائيد کرده که برخی مسئوالن مذاکراتی در اين زمينه با دنيای اقتصاد هاشمی رفسنجانی به نوشته 

وی داشته اند اما اين مذاکرات هنوز نتوانسته نظر مرا مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات رياست 
  .جمهوری آينده تغيير دهد

رييس جمهور سابق از آنجا اهميت می يابد که در روزهای گذشته روزنامه ها و سايت های توضيح 
اينترنتی در صدر گزارش های خود درباره انتخابات آينده رياست جمهوری ايران از هاشمی رفسنجانی 

  .نام برده بودند
ه کتاب های  که در نمايشگاه کتاب بين المللی تهران شرکت نکرده است در گزارشی نوشتکيهان

نويسندگان محافظه کار و دکتر شريعتی و مطهری پر فروش است در حالی که کتاب های مربوط به 
  .اصالح طلبان روی دست فروشندگان مانده است

 بيشترين فروش نمايشگاه امسال مربوط به کتاب های قرآن کريم، مفاتيح الجنان و کيهانبه نوشته 
ار غرفه ای که کتابهای اصالح طلبان، تجديدنظرطلبان و نهج البالغه است در حالی که سه چه

  .روشنفکران غيردينی را عرضه می کنند امسال با بی اعتنايی کامل مراجعان مواجه شده اند
 از کتاب های نويسندگانی مانند اکبر گنجی، عباس عبدی، عمادالدين باقی، شمس کيهانگزارشگر 

ه با کمک وزارت ارشاد به چاپ چندم رسيده اند ولی در الواعظين به عنوان کتاب هائی ياد کرده ک
  .نمايشگاه رغبتی به آنها نمی شده است

 احمد جنتی نيز به جمع انتقاد کنندگان از نمايش فيلم مارمولک پيوسته و در شرقبه نوشته 
  .سخنرانی خود در اهواز از اين که چنين فيلمی عليه روحانيت ساخته شده انتقاد کرده است

شورای نگهبان با تاکيد بر اين که فيلم را نديده است گفته اين فيلم بسيار زشتی است، برای من دبير 
کما اينکه قاضی مشهدی فورا جلوی . گفته اند که خيلی بدآموزی دارد و بايد جلوی پخش آن را گرفت

  .آن را گرفت
  

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 
  

  باشد  " نامه عذرخواهي" ي خطاب به ملت بايدتنها نامه خاتم
  2004 مه  5  -1383  ارديبهشت16چهار شنبه 

پذيرد، تنها   نسل جوان ديگر سخنان زيباي خاتمي را نمي: دبير انجمن اسالمي دانشگاه اميرآبير گفت
  .  باشد" نامه عذرخواهي" نامه خاتمي خطاب به ملت بايد
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نامه خاتمي داراي : گفت, "اي براي فردا  نامه" با انتقاد از" ايلنا" گارمهدي حبيبي در گفت و گو با خبرن
  .اي بود آه حاال در يك نامه آورده شده است  نكته جديدي نبود بلكه تكرار حرفهاي پراآنده

اند، به   مردم ما انتظار ندارند آسي را آه به عنوان رئيس جمهوري انتخاب آرده: حبيبي ادامه داد
خواهد آه در مقابل موانع و   ملت آسي را مي. هايش درد دل آند  ها و عدم موفقيت  يواسطه ناتوان

  . شود، بايستد و مبارزه آند  مشكالتي آه بر سر راه اصالحات و مطالبات ملت ايجاد مي
اند آه در مرحله تئوري و   آقاي خاتمي بر مردمساالري ديني و اصالح از درون تاآيد آرده: وي افزود
اند تا نسل جوان را متقاعد آنند آه اصالح از   ه شكست انجاميده است، ايشان سعي آردهعملي ب

  . درون به بن بست نرسيده است
حبيبي در ادامه با اشاره به اينكه آقاي خاتمي انسان صادقي است ولي نتوانسته به شعارها و 

 مگر من وعده داده بودم؟ بله اش آورده  آقاي خاتمي در نامه: قولهايي آه داده است، عمل آند، گفت
  .ايشان وعده داده بود و حول اين وعده اميد عظيم اجتماعي شكل گرفته بود
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