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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 المللي مهمرويدادهاي 
  

  جهان در هفته گذشته
  2004 مه  7 -1383  ارديبهشت18 جمعه - راديو آلمان  -جواد طالعى

بحران مهارناپذيرعراق و فلسطين، اين هفته نيز، همچنان افكار عمومى جهان را به خود مشغول 
ق استقالل فلسطينى ها و افشاى شكنجه پشتيبانى مجمع عمومى سازمان ملل متحد از ح. ساخت

  . اسراى عراقى به وسيله سربازان آمريكائى، در اين عرصه نقش محورى را ايفا مى آرد
. آنچه در عراق و فلسطين رخ مى دهد، اآنون ديگر به پاشنه آشيل سياست جهانى تبديل شده است

ق مرزى ميان لبنان و اسرائيل،  به روز جمعه اين هفته، تنش ميان ارتش اسرائيل و فلسطين، در مناط
اين درگيرى هاى خونين، تنها چند روز پس از افشاى شكنجه هاى قرون . يك جنگ تمام عيار تبديل شد

وسطائى اسيران عراقى به وسيله سربازان آمريكائى، نشان داد آه،  تا سياست جهانى چاره اى براى 
 مواد سوختى و آرامش اقتصاد غرب نمى توان خاورميانه نيانديشد، از استقرار صلح، آاهش بهاى

همين دغدغه ها بود آه سبب شد  جورج دبليو بوش، نسبت به رفتار غيرانسانى . نشانى يافت
سربازانش در عراق، ابراز تاسف آند، مجمع عمومى سازمان ملل متحد بر ضرورت رعايت حقوق 

كا، طرح خود را براى انتقال قدرت سياسى فلسطينى ها تاآيد بورزد و دولت انگلستان، هماهنگ با آمري
  .به عراقى ها تسليم سازمان ملل آند

  سازمان ملل و استقالل فلسطين
مجمع عمومى سازمان ملل متحد، در تازه ترين نشست خود، بر حق استقالل فلسطينى ها بر مناطق 

 به صدور يك قطعنامه  آشور١۴٠از ميان اعضاى سازمان ملل متحد، . تحت اشغال اسرائيل، تاآيد ورزيد
اما آمريكا، اسرائيل و چهار آشور پاسيفيك آن را . در اين زمينه راى مثبت و يازده آشور راى ممتنع دادند

اين تصميم، چند روز پس از آن اتخاذ شد آه جورج دبليو بوش پشتيبانى خود را از آريل شارون . رد آردند
ود ديگر نمى تواند امنيت ياسر عرفات را تامين آند، بوش، پيش از آن، از شارون آه گفته ب. پس گرفت

  .حمايت آرده بود
همزمان با نشست مجمع عمومى سازمان ملل متحد، روزنامه تايمز مالى خبر داد آه از صبح روز جمعه 

به . اين هفته درگيرى هاى شديدى ميان نيروهاى حزب اهللا لبنان و ارتش اسرائيل  آغاز شده است
 در پى شليك توپخانه هاى دو طرف، هليكوپترها و هواپيماهاى اسرائيلى مناطق موجب اين گزارش،

وزارت خارجه لبنان، با طرح شكايتى به سازمان ملل متحد، اسرائيل . جنوبى لبنان را به موشك بستند
  .را متهم ساخت آه در روزهاى اخير به صورت مكرر به  حريم هوائى لبنان تجاوز آرده است

  م عراقسرنوشت نامعلو
پخش عكس ها و گزارش هاى مربوط به شكنجه اسراى . اوضاع عراق نيز، همچنان آشفته است

عراقى و سوء رفتار جنسى با آنان از سوى سربازان آمريكائى، به رغم ابراز ناخرسندى  جورج دبليو 
. برآشفته استبوش و اعالم تعقيب عامالن، همچنان افكار عمومى را در عراق و خارج از آن عليه آمريكا 

درگيرى هاى خشونت آميز و عمليات انتحارى اين هفته نيز در عراق ادامه يافت و انفجار يك بمب،  در 
  .برابر مقر غيرنظاميان آمريكائى در بغداد، بار ديگر به بهاى جان انسان هاى بى گناه تمام شد

  
 انتقال قدرت به يك دولت آمريكا و انگلستان، در چنين شرايطى، همچنان بر سر تصميم خود براى

  .اين انتقال قدرت، قرار است آخر ژوئن امسال صورت گيرد. عراقى باقى مانده اند
در اين ميان، انگلستان طرح پيشنهادى خود را آه با هماهنگى آمريكا تهيه شده است، تسليم سازمان 

 اى مورد استفاده قرار گيرد انگلستان، مايل است آه اين طرح به عنوان آارپايه قطعنامه. ملل متحد آرد
. آه قرار است در شوراى امنيت سازمان ملل متحد، براى انتقال قدرت به عراقى ها، تصويب شود

انگلستان در طرح خود خواستار آن است آه فرماندهى نيروهاى مستقر در عراق همچنان بر عهده 
ه با ماموريت سازمان ملل متحد و به آمريكا بماند، اما اين نيروها به سپاه بين المللى تبديل شوند آ

  .صورت مستقل در عراق عمل خواهند آرد
  

پيش نويس نهائى قطعنامه . مذاآرات مربوط به اين طرح، در نيويورك و پشت درهاى بسته صورت گرفت
جديد عراق، قرار است پس از ديدار بعدى اخضر براهيمى نماينده ويژه سازمان ملل از اين آشور، تنظيم 

بر خالف انگلستان و آمريكا، دولت هاى اروپائى معتقدند آه فرماندهى نيروهاى مستقر در عراق . شود
اما اآثريت عراقى ها خواستار خروج آامل . به طور آلى مى بايست به سازمان ملل متحد سپرده شود

ت زدن نيروهاى بيگانه از خاك آشور خود هستند و اآنون شيعيان و سنى ها به صورت هماهنگ، با دس
  .به عمليات انتحارى در راه تحقق اين هدف مى آوشند
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  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

شمار شهروندان عراقي آه بيانيه حمايت از حضور سياسي مجاهدين در عراق را امضا آرده اند، به 
  . هزار نفر رسيد300

  2004 مه  7 -1383  ارديبهشت18 جمعه -همبستگي ملي 
شمار شهروندان عراقي آه بيانيه حمايت از حضور سياسي مجاهدين در عراق را امضا آرده اند، به 

  . هزار نفر رسيد300
روزنامه المناراليوم چاپ بغداد روز پنجشنبه خبر داد بيش از سيصدهزار نفر از مردم عراق بيانيه 

ر ضرورت ادامه حضور سياسي مجاهدين تأآيد شده است، تأييد و همبستگي با مجاهدين را آه در آن ب
  امضا آرده اند

به گزارش روزنامه المنار بيانيه حمايت از مجاهدين روز چهارشنبه در آنفرانس مطبوعاتي بزرگي در 
انجمن دوستي و « سالن صالح الدين هتل فلسطين بغداد توسط شيخ فيصل آاظم العزاوي رئيس 

  .ارائه شد» ن مردم عراق و ايرانهمبستگي عراق بي
  .در ميان امضاآنندگان اين بيانيه شيوخ بيش از صد و پنجاه عشيره عراقي ديده مي شوند

  فراخوان براي تشكيل ائتالف مبارزه با بنياد گرايي
سالن صالحالدين در » مي «5صبح روز چهارشنبه : المنار اليوم ـ خاص «  : 17/2/83روزنامه المنار اليوم 

تل فلسطين شاهد برگزاري يك آنفرانس مطبوعاتي با شرآت جمع زيادي از نمايندگان وسائل ارتباط ه
انجمن دوستي و همبستگي عراق بين مردم عراق و « جمعي عراقي و بين المللي بود آه در آن 

راق آنرا در هزار نفر از مردم ع ) 300(بيانيه امضا شدهاي را ارائه آرد آه بطور بيسابقهاي بيش از» ايران
درشروع آنفرانس شيخ . تأييد حضور سياسي سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق، امضاء آرده بودند

« هنگام ارائه » انجمن دوستي و همبستگي عراق بين مردم عراق و ايران« فيصل آاظم العزاوي رئيس 
ره عراقي در آنار احزاب عشي ) 150( گفت آه دربين امضاء آنندگان شيوخ بيش از » بيانيه همبستگي 

و مجالس شيوخ و شخصيتها و جمعيتها و انجمنها و سازمانهاي سياسي و مذهبي و علمي و 
» عبدالمجيد العبيدي« بيانيه را يكي از وآال بنام . اجتماعي و فرهنگي ازاستانهاي مختلف قرار دارند

ي خارجي يك خطر اصلي از طرف حكومتها» بنيادگرايي اسالمي « خواند آه در آن آمده ساست 
» تشكيل ائتالف براي مبارژه با بنياد گرايي «وي پيشهاد آرد . بحساب ميآيد آه عراق را تهديد ميكند
ما امضاء آنندگان اين بيانيه خواستار « دربيانيه آمده است . تنها راه حل جلو گيري از اين خطر است

ما اين حضور را تضميني براي تحكيم و ادامه حضور سياسي سازمان مجاهدين خلق ايران هستيم ، 
تقويت روابط برادرانه و حسن همجواري و صلح پايدار بين دو خلق ايران و عراق ميدانيم ، از بدو ورود 

تاآنون آنها مطلقًا . مجاهدين خلق به خاك عراق شاهد استقالل آنها بعنوان يك نيروي مستقل بودهايم 
همبستگي اقشار و طبقات مختلف مردم عراق اعم از شيعه و . ددر امور داخلي عراق دخالتي نداشتهان

 .»سني و عرب و آرد با اين سازمان گواهي براين حقيقت است
 

  مجلس نمايندگان آمريكا خواهان توقف برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی شد
 ٢٠٠۴ مه ٧ – ١٣٨٣ ارديبهشت ١٨جمعه 

ژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران و صدور قطعنامه پس از هشدار رئيس آ): راديو فردا(جمشيد زند 
آنگره آمريكا آه در آن ايران متهم به پنهان آردن برنامه های هسته ايش شده است، مقامات جمهوری 

اين مسئوالن بار ديگر تاآيد آردند آه . اسالمی بار ديگر در مقام پاسخگويی و رد اتهامات برآمده اند
  . ران شفاف و صلح آميز استبرنامه های هسته ای اي

از روز گذشته تا آنون بار ديگر فعاليتهای هسته ای ايران خبرساز شده ): راديو فردا(سياوش اردالن 
اول از همه محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران هشدار داد آه جهان . است

از .  ايران را به طور آامل آشكار و علنی سازدتا ابد منتظر نمی نشيند آه ايران برنامه های هسته
سوی ديگر مجلس نمايندگان آمريكا نيز قطعنامه ای را با اآثريت قريب به اتفاق آرا منتشر آرد آه در آن 

مسئوالن . بار ديگر همصدا با دولت آمريكا ايران متهم به داشتن برنامه های مخفی هسته ای شد
. ی ايران هم پاسخهای هميشگی خود را در آستين داشتندجمهوری اسالمی و دستگاه ديپلماس

: حميدرضا آصفي، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی امروز به خبرگزاری رسمی آشور گفت
ايران از اجالس تيرماه آژانس بين المللی انرژی اتمی هراسی ندارد و اميدوار است آه اگر آژانس پرونده 

  . ه به محكوميت ايران منجر نشودايران را سياسی نكند، نتيجه جلس
آمريكا در چند نوبت آوشيد اعضای آژانس بين المللی انرژی اتمی را متقاعد آند آه ايران را زير فشار 
. بگذارند تا بلكه پرونده جمهوری اسالمی به اتهام پنهانكاری به شورای امنيت سازمان ملل برده شود

ته ای آژانس و وعده ادامه همكاريها به متحدان آمريكا در اما ايران با پذيرش همكاری با بازرسان هس
هنوز هيچ نشانه بارزی از اين آه ايران برنامه . اروپا، توانست واشنگتن را در تالشهايش ناآام بگذارد

همين ديپلماتها می گويند بسيار بعيد به . مخفی توليد سالح هسته ای دارد، به دست نيامده است
 بتواند در نشست تيرماه آژانس بين المللی انرژی اتمی پرونده ايران را به نظر می رسد آه آمريكا

با همه اين اوصاف به علت فاش شدن بخشهايی از آنچه ايران در مورد . شورای امنيت سازمان ملل ببرد
برنامه های هسته ايش آشكار نساخته بود، بدبينی ها نسبت به راستگويی مقامات جمهوری اسالمی 
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  . ره افزايش يافتدر اين با
آمال خرازی وزير خارجه ايران در سفر اروپايی خود بار ديگر با شفاف خواندن برنامه های هسته ای 

هرچند آمريكا شايد نتواند حمايت همه جانبه بين المللی را . ايران آوشيد از ميزان اين بدبينی ها بكاهد
 مقامات جمهوری اسالمی هم نمی توانند در مورد توقف برنامه های هسته ای ايران بدست آورد، اما

چندان نسبت به نتايج نشست تيرماه آژانس دلخوش باشند، به ويژه آه محمد البرادعي، رئيس آژانس، 
در اين ميان روسيه آه در پيشبرد برنامه های . لحن تندی را روز پنجشنبه عليه ايران به آار گرفت

، درخواست نمايندگان آنگره آمريكا را مبنی بر توقف هسته ای ايران به جمهوری اسالمی آمك می آند
  .همكاری با ايران رد آرد

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
 

   حوزه انتخابيه آغاز شد39دومين مرحله انتخابات مجلس هفتم در 
  2004   مه7 -1383  ارديبهشت18جمعه 

 صبح امروز 8سالمي از ساعت دومين مرحله انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي ا: خبرگزاري فارس
  . حوزه انتخابيه آشور آغاز شد39در 

 114به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، در اين مرحله از انتخابات مجلس شوراي اسالمي، 
  .  حوزه انتخابيه رقابت مي آنند39 آرسي مجلس و در 57داوطلب براي 

ي آه در مرحله اول انتخابات مجلس هفتم حضو ستاد انتخابات آشور اعالم آرده است تنها داوطلبان
  . توانند در مرحله دوم انتخابات شرآت نمايند اند مي رداشته

 و پيش از آن مي توانند راي 1368 ارديبهشت ماه 18همچنين طبق اعالم ستاد انتخابات آشور متولدين 
  . ها بيندازند خود را به صندوق

دار شخص راي دهنده امكان   راي تنها با ارائه شناسانامه عكساخذ: ستاد انتخابات آل آشور تاآيد دارد
  . پذير است

بر اساس اين گزارش، انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابيه تهران براي يك آرسي اين حوزه، سال آينده 
  . شود همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار مي

  
جاب تهران، فاطمه آروبي، دبيرآل مجمع اسالمي تمام ماندن يك مراسم جشن در تاالر ح در پي نيمه

  .اي صادر آرد اطالعيه بانوان
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به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، دبيرآل مجمع اسالمي بانوان در بخشي از اين 
مناسبت ميالد پربرآت پيامبر رحمت اين مجمع به روال سالهاي گذشته، به : اطالعيه يادآور شده است

 هزار 2، مراسمي با حضور بيش از )ع(و بنيانگذار فقه پوياي جعفري، امام صادق) ص(محمد مصطفي 
هاي محترم شهدا و ساير اقشار جامعه و برخي اعضاء در تاالر حجاب  نفر از اعضاي اين مجمع، خانواده

هاي خاص به تريبون محل   اوباش بنام ارزشها از پايگاهاي برگزار نمود آه متاسفانه با حضور و حمله عده
  .برگزاري مراسم و ضرب و شتم برگزار آنندگان و اهانت به رهبران دوم خرداد به آشوب آشيده شد

مجمع اسالمي بانوان بدينوسيله انزجار خود را از اعمال نفرت : وي در اين اطالعيه تصريح آرده است
و اوباش و داراي حريم آهنين آه بنام انقالب و اسالم به تخريب باورهاي هاي خودسر و ياغي  آميز گروه

هاي محترم شهيدان و  آنند و در اين راستا حتي به خانواده ديني و ملي ملت شريف ايران اقدام مي
شود آه هرگونه اهمال و تصور در  آنند، اعالم و به متوليان امنيت آشور يادآور مي ايثارگران نيز رحم نمي

  .باشد گيري و محاآمه اين فرومايگان، خيانتي بزرگ به امام شهيدان و ملت شريف ايران ميپي
دانم از اينكه عزيزان و ميهمانان گرامي  برخورد الزم مي: فاطمه آروبي در بيانيه خود اظهار داشته است
  .مها مورد ضرب و شتم واقع شدند، عذرخواهي نمائ آه به واسطه اعمال وحشيانه لباس شخصي

  فاطمه آروبي
  دبيرآل مجمع اسالمي بانوان

دبيرآل مجمع اسالمي با نوان درباره درگيري ايجاد شده در مراسم جشن اين مجمع در سالن حجاب 
  .تهران توضيحاتي ارائه آرد
مجمع اسالمي :  اظهار داشت ،)ايسنا(وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران فاطمه آروبي در گفت

هاي شهداء، آه از قبل  م جشني را با حضور تعداد زيادي شرآت آننده از جمله خانوادهبانوان مراس
دعوت شده بودند و همگي آارت دعوت داشتند، تدارك ديده بود، ولي متاسفانه تعدادي از افراد بدون 

  .آارت دعوت و با فشار درهها را باز آرده و وارد سالن محل جشن شدند
اي نداريم، برنامه را با همين وضعيت شروع آند،   اعالم شد آه چون چارهبه مجري برنامه: وي افزود

ولي بعد از قرائت قرآن و پخش سرود جمهوري اسالمي، تعداي از همان افراد جلو آمده و زماني آه 
آقاي مهرداد آاظمي در حال اجراي سرود بود، ميكروفون را از او گرفتند و به ابزار موسيقي و ديگر 

   موسيقي آسيب رساندند ووسايل گروه
  .فردي آه تريبون را از آاظمي گرفته بود، شروع به نازسزاگويي آرد
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ريزي شده بود، زيرا به يكباره   اين افراد از قبل برنامه حمله: دبيرآل مجمع اسالمي بانوان ابراز عقيده آرد
ريزي قبلي  ان از برنامهنشاني در خيابان حضور يافتند و اين نش هاي پليس و آتش آمبوالنس، اتومبيل

  . داشت
آروبي خطاب به اين افراد آه به گفته خودش اراذل و اوباش بوده و توسط نهادهايي پرورش داده 

ترسيم و در  آنها بدانند آه اينجا دانشگاه تهران نيست و بدانند آه ما از اين چيزها نمي: شوند، گفت مي
  .م برنامه خواهيم داشتروز سوم خرداد آه روز آزادي خرمشهر است باز ه

مجري : اطالعي آرد و افزود اند، اظهار بي آروبي از آمار دقيق افرادي آه مورد ضرب و شتم قرار گرفته
  .اند، همچنين دربهاي سالن نيز شكسته شده است برنامه را به بيمارستان منتقل آرده

اند و در  شناسيم آه از آدام مراآز آمده هايي اين افراد را داريم و اينها را مي ما چهره: آروبي تصريح آرد
  .آنند زنند و مشخصات اينها را به ما اعالم مي  مي و آنار زنگ حال حاضر از گوشه

 
عدم اعالم مقصران «ديده حادثه انفجار قطار در نيشابور نسبت به آنچه آه  هاي آسيب جمعي از خانواده

خواندند، در مقابل فرمانداري اين شهر » ناصلي حادثه و اختصاص ندادن عنوان شهيد به فوت شدگا
  .تجمع و اعتراض آردند

  2004   مه7 -1383  ارديبهشت18جمعه 
شدگان حادثه انفجار قطار در  ايسنا، خدابخش صفادل، پدر يكي از آشته» حوادث«به گزارش خبرنگار 

م و قطعا عدم خواستار پيگيري و تحقيق و تفحص مجلس تا حصول نتيجه نهايي هستي: اين باره گفت
  .هاي دغدار است پيگيري اين موضوع از سوي مسؤوالن ذيربط نمكي بر زخم دل خانواده

وي با بيان اينكه ما هيچ گونه چشمداشت مالي و مادي نداريم بلكه بيشتر خواستار رسيدگي معنوي 
. ودبايد عامالن حادثه در اسرع وقت مشخص و با آنها برخورد ش: از سوي مسؤولين هستيم گفت

رساني به مردم منطقه در محل حادثه  شدگان خانواده دولت آه جهت خدمت همچنين بايد تمام آشته
  .حضور داشتند نيز در زمره شهدا، قرار گيرند

تمام : در همين زمينه محمد االجگردي، معاون سياسي و اجتماعي فرماندار نيشابور به ايسنا گفت
دگان نسبت به ادامه تحقيق و تفحص به گوش مسؤوالن امر دي اعتراضات و نگرانيهاي خانواده حادثه

  .رسيده است
ديدگان در زمره شهدا بايد در آميسيون خاصي بررسي شود و اگر در  محسوب شدن حادثه: وي افزود

  .گيرند حوزه مصاديق مورد نظر قرار گرفت قطعا در زمره شهدا قرار مي
برخورد و يا شناسايي عامالن حادثه : شان آردمعاون سياسي و اجتماعي فرماندار نيشابور خاطرن

انفجار قطار در ايستگاه خيام نيشابور پس از بررسي آميسيون تحقيق و تفحص از اين حادثه اعالم 
  .شود و قطعا برخورد با عامالن اصلي در حيطه وظايف قوه قضائيه است مي

در مقابل فرمانداري نيشابور  دقيقه بامداد پنجشنبه 8:30گفتني است آه تجمع معترضين از ساعت 
آغاز شد آه با حضور مسؤولين و معاون سياسي اجتماعي فرمانداري نيشابور و انجام مذاآراتي مبني 

  .بر پيگيري موضوع، ظهر ديروز خاتمه يافت
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ان آردند  اشغالگران دفاتر صدر در آربال را با خاك يكس
  2004 مه  7 -1383  ارديبهشت18جمعه 
  .را محاصره آردند) ع(العباس  و حضرت ابوالفضل) ع(حسين  هاي آمريكايي حرم مطهر حضرت امام  پوش  زره

ها دستگاه تانك و زره پوش آمريكايي امروز   هاي دريافتي از آربال حاآي است ده  به گزارش ايلنا، گزارش
  . آربال، دفاتر نمايندگي سيد مقتدا صدر، روحاني انقالبي عراق را ويران آردندبا يورش به شهر مقدس

پوش و شش دستگاه خودروي    دستگاه زره8آم   اآنون دست  ، هم"سوا"به گزارش راديو آمريكايي 
مستقر شده و اين مكان ) ع(العباس  و حضرت ابوالفضل) ع( متري حرمين امام حسين500زرهي، در 

  .اند  محاصره درآوردهمقدس را به 
هاي خونين   هاي گسترده و صحنه درگيري  شهر مقدس نجف ارف نيز در دو روز گذشته شاهد بمباران

  .بود) عج(المهدي  بين نيروهاي اشغالگر آمريكايي و مبارزان جيش
اين درحالي است آه مراجع عظام تقليد در قم و نجف، نسبت به هرگونه تعرض به عتبات عاليات در 

  .بودند  جف و آربال به شدت هشدار دادهن
 40آم   الغد، يورش نظاميان آمريكايي به شهر مقدس آربال تا آنون، دست  به نوشته پايگاه خبري عراق
  .آشته بر جاي گذاشته است

  
  .منابع خبري از وقوع درگيري ها در آربال خبر مي دهند

  2004 مه  7 -1383  ارديبهشت18جمعه 
امروز در قلب شهر مقدس , ين الملل ايلنا، نيروهاي آمريكايي با پشتيباني تانكهابه گزارش سرويس ب

  .درگير شدند" مقتدي صدر" آربال با طرفداران
  .در اين درگيري ها چهار دستگاه اتوبوس زائران پاآستاني به آتش آشيده شدند
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يي قبل از اينكه از محل به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره، به گفته شاهدان عيني تانكهاي آمريكا
را در داخل " مقتدي صدر"استقرارشان در نزديكي مكان هاي مقدس آربال عقب نشيني آنند، دفاتر 

  .شهر ويران ساختند
شش تن از شبه نظاميان سپاه المهدي در اين درگيري ها :" يك مقام بلند پايه نظاميان آمريكايي گفت
  ".آشته و يك سرباز آمريكايي زخمي شد

" مقتدي صدر"بين طرفداران , در جنوب شرقي آربال" الشيوخ"عين حال در درگيري هايي آه در بازار در 
سه عراقي آه دو تن از آنها غير نظامي و نفر سوم از نظاميان , و نيروهاي ايتاليايي به وقع پيوست

  .آشته شدند, بودند
 

  . انگلستان در عراق به قتل رسيدندATNدو خبرنگار شبكه 
  2004 مه  7 -1383  ارديبهشت18جمعه 

 ATNبه گزارش سرويس بين الملل ايلنا، يك خبرنگار الجزايري و يك خبرنگار لهستاني آه براي شبكه 
بين بغداد و نجف در پي گلوله باران " محموديه"امروز جمعه در جنوب منطقه , انگلستان آار مي آردند

  .دندافراد ناشناس مورد هدف قرار گرفته و به قتل رسي
به گزارش پايگاه اينترنتي محيط از بغداد، اين در حالي است آه يك فيلمبردار هم در اين حادثه زخمي 

  .شد
 

  از نجف شد" ارتش المهدي" امام جمعه نجف خواستار خروج 
  2004 مه  7 -1383  ارديبهشت18جمعه 

راي حفظ آرامش اين شهر امام جمعه نجف در خطبه هاي نماز جمعه امروز ب" شيخ صدر الدين قبانچي" 
  . از نجف شد" ارتش المهدي" خواستار خروج 

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، امام جمعه شهر نجف در خطبه هاي نماز جمعه 
هستند خواست تا موعظه او را به عنوان فردي که نسبت به " ارتش المهدي" از جواناني که در عضويت 

در حضور ) ع (شيخ صدر الدين قبانچي در بارگاه مقدس امام علي . ري دارد بپذيرندآنها تجربه بيشت
" ار مقتدي صدر موسوم به هزاران نمازگزار شرکت کننده در نماز جمعه خطاب به شبه نظاميان طرفد

بنابر اين از شما . شما جوانان عزيز ما هستيد و ما نگران سالمتي شما هستيم: " گفت"ارتش المهدي
مي خواهم تا به خانه ها و شهرهاي خود بازگرديد و از خشونت و درگيري با نيروهاي ائتالف و نيروهاي 

  ."بعثي اجتناب کنيد
: "  براي اطمينان خاطر دادن به ارتش المهدي براي ترک نجف گفتامام جمعه نجف در پايان خطبه ها

  ."شما بايد مطمئن باشيد که حفظ امنيت نجف بر عهده مردم نجف است
گفتني است که شيخ صدر الدين قبانچي از جمله علماي شهر نجف است که با آيت اهللا سيستاني 

شند با توسل به روشهاي  مسالمت آميز بزرگترين مرجع شيعيان عراق در ارتباط است واينان در تال
ازيکسو حمله نيروهاي ائتالف به شهر مقدس نجف رامانع شوند واز سوي ديگر با دعوت به آرامش 

  .نيروهاي ارتش المهدي از تداوم درگيريها وخونريزي جلوگيري نمايند
 

  د  اخضر ابراهيمي با رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق در بغداد ديدار آر
اخضر ابراهيمي نماينده دبير آل سازمان ملل متحد درعراق در چارچوب تالشهاي اين سازمان براي 

 ژوئن، با عزالدين سليم رئيس دوره 30تشكيل حكومت موقت عراق قبل از انتقال حاآميت به عراقيها در 
  . اي شوراي حكومت انتقالي در بغداد ديدار و گفتگو آرد

به نقل از شبكه خبري الجزيره، شوراي حكومت انتقالي عراق ديروزبا صدور " رمه"به گزارش خبرگزاري 
دراين ديدار عزالدين سليم به اخضر ابراهيمي توضيح داد آه اين شورا صريحا : بيانيه اي اعالم آرد

را رد و هرگزاز آن حمايت نخواهد آرد بلكه ترجيح مي دهد ) تكنوآرات" ( فن ساالر" تشكيل حكومت 
حكومت انتقالي با شرکت همه گروه هاي سياسي عراقي گسترش يابد تا بر اعمال حكومت شوراي 

  .موقت آينده نظارت داشته باشد
دراين بيانيه آمده است آه اخضر ابراهيمي داشتن ليست اسامي از پيش تعيين شده براي شرآت 

  .درحكومت آينده عراق را رد آرده است
 

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

   انستيتوي تحقيقاتي رسانه اي خاورميانه-ت ايران در عراق مداخال
  2004 مه  7 -1383  ارديبهشت18 جمعه -همبستگي ملي 

: اين آشور اآنون مي تواند دو هدف اصلي را در عراق دنبال آند, دشمن ايران, با سقوط صدام حسين«
انها در جاي خودشان در عراق و هدف اول بهم زدن و تحريك مشكالت براي آمريكاييها با ميخكوب آردن 

يا مراآز مذهبي شيعيان در دو , هدف دوم اعمال نفوذ بر حوزه. منحرف آردن آنها از برنامه هسته ايش
  .و ممانعت از ظهور يك رهبري مستقل مذهبي و روحاني در اين دو شهر, شهر نجف و آربال
” مرگ بر اسراييل, مرگ بر آمريكا”ي  آوريل در دانشگاه تهران در ميان فريادها9در نماز جمعه در 

, وضعيت حاضر در عراق همان طور آه نشاندهنده يك تهديد است”: هاشمي رفسنجاني گفت
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اين وضعيت تهديد است بخاطر اينكه آمريكايي ددمنش زخم خورده , نشاندهنده يك فرصت نيز هست
يك فرصت است آه به اين جانور ولي اين موقعيت از آن نظر , مي تواند دست به اعمال خشونتبار بزند

  .”ددمنش درسي مي دهد تا به آشور ديگري حمله نكند
   دعوتي براي خرابكاري–مرزهاي باز 

معموال اين طور نشان داده شده است آه نيروهاي ائتالف قادر نبوده اند به طور آامل مرزهاي عراق با 
در مرزهاي . ه را آنترل آنندبخصوص همسايه هاي مخالفي همچون ايران و سوري, هايش همسايه

هم آژانسهاي اطالعاتي ايران و هم تروريستهاي تحت حمايت ايران قادر بوده , شرقي و جنوبي عراق
  .اند هر وقت آه خواستند وارد عراق شوند

اغلب آنها به سادگي در پوش زوار مذهبي آه بعد از سالها آزادانه توانسته اند به ديدار نجف و آربال 
  .اين زيارتگاهها تقريبا به اندازه مكه مقدس هستند, براي مسلمانان شيعه. رد عراق مي شوندبيايند وا

افسران اطالعاتي ايران در يك مأل دوستانه در جنوب عراق عمل مي آنند ترآيبي از انگيزه و اجبار را 
, )Al-Nahdha(ه بنابه نوشته روزنامه عراقي النجا. استفاده آرده اند براي گسترش پايگاه همدستانشان

عمال اطالعاتي ايران هستند , پليس عراق بسياري از ايرانيان را آه بظاهر زوار هستند ولي در حقيقت
  . بازداشت آرده اند

آنها در نيروهاي . هزار نفر برآورد آرده اند14اين روزنامه تعداد عوامل ايران را آه در عراق عمل مي آنند 
بعنوان پايه اي از .  آنند و از نوشتجات و آتابهاي باز بهره مي برندامنيتي تازه تأسيس عراق رسوخ مي

گزارشگر اين روزنامه دريافته , موفقيت آنها براي عرضه و فروش اصول اساسي انقالبشان به مردم عراق
تعداد فزاينده پليس بعنوان سمبلي از هويت انقالب ايران , است آه براي اولين بار در تاريخ عراق مدرن

در ضمن معلوم شده آه زوار ايراني صدها قطعات ريموت آنترل به عراق آورده اند آه . آرده استرشد 
  .قادر است مواد انفجاري را فعال آند

  ديدار صدر از ايران
وي طي ديدارش با .  بعنوان مهمان سپاه پاسداران از ايران ديدار آرد2004مقتدي صدر در سال 

سرتيپ قاسم سليماني فرمانده ارتش القدس مسئول امور هاشمي رفسنجاني و مرتضي رضايي و 
  .عراق و ساير رهبران دولتي و مذهبي ايران مالقات آرد

  آمپهاي آموزشي براي حاميان صدر
يك منبع در ارتش القدس سپاه پاسداران انقالب ايران براي روزنامه الشرق االوسط اطالعات مربوط به 

را فاش ” ارتش مهدي” ايران و عراق براي آموزش عناصر ساختن سه آمپ و مراآز آموزشي در مرز
 هوادار جوان صدر آموزشهاي نظامي منجمله آموزش 1200 تا 800اين منبع برآورد آرده آه بين . ساخت

ماموريتهاي شناسايي و , استفاده از سالحهاي آوچك, ساخت بمب و مواد انفجاري, جنگ چريكي
  ...م و حميد قرار داردايال, اين سه آمپ در قصرشيرين.جاسوسي

 عكس ماهواره اي بين هواداران صدر و 400سفارت ايران در بغداد , اين روزنامه همچنين گزارش آرد
 آه همه آنها بطور برجسته شيعه, شهر الصدر و در نجف توزيع آرده, روحانيون و دانشجويان در اعظميه

  .نشين هستند
 شناخته مي شود تأييد آرد آه سرويس اطالعاتي سپاه آه در عراق با عنوان ابوحيدر, منبع ايراني

پاسداران شروع به پخش تأسيسات راديويي و تلويزيوني در شهرهاي شيعه نشين آرده آه توسط 
  .صدر و هوادارانش استفاده مي شود

تجهيزات و لباس , اين منبع ارزيابي آرد آه حمايت مالي از صدر در ماههاي اخير عالوه بر مخارج آموزش
  .هواداران وي از رقم ميليون باال زده است

اين منبع خاطرنشان آرد آه عناصر ارتش القدس و اطالعات سپاه پاسداران بسياري از عملياتها را عليه 
اين عناصر همچنين آمپيني عليه روحانيون عالي شيعه مثل آيت اهللا . نيروهاي ائتالف هدايت آرده اند

و سايرين را بخاطر , آيت اهللا اسحاق الفيض, )عموي مقتدي(حسين الصدر , العظمي علي سيستاني
  .آه شيوه خميني در اداره دولت هست پيش برده اند” واليت فقيه”مخالفت آنها با ايده 

  سرويس هاي اطالعاتي ايراني در عراق 
آه قبال مسئول ميز عراق در سرويسهاي , يك ايراني آه تحت عنوان الحاج سعيدي شناخته مي شود

از آثرت حضور ايرانيان از باالترين نقطه عراق در شمال تا پايين ترين نقطه آن , عاتي ايران بودهاطال
  ...صحبت آرد

آژانس هاي ايراني مظنون به قتل آيت اهللا محمد باقر الحكيم ليبرال هستند و احتماال بخواهند آيت اهللا 
رسانند قبل از اينكه طرحهاي انان لو العظمي علي سيستاني يكي ديگر از روحانيون مدره را به قتل ب

  .برود
  پول ايراني براي حمايت از گروههاي سكوالر

روزنامه عراقي الزمان گزارش آرد يك تحقيقات مخفي توسط ائتالف و شوراي حكومتي عراق درباره 
 مالقات با چنين گروههايي در. جريان تأمين مالي گروههاي سكوالر از طرف ايران در حال انجام است

  . آشورهاي مختلف خليج نيز صورت ميگيرد
هر مدرك قابل دسترسي به ايران اشاره , در حاليكه ايران مداخله در امور داخلي عراق را تكذيب ميكند

  .ميكند
الزمان به ايران انتقاد آرد بخاطر اينكه ايران اجازه مي دهد اعضاي القاعده و گروههاي , در يك مقاله

  . ران وارد عراق شوندافراطي عرب وفادار به ته
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اين روزنامه همچنين نسبت به تالشهاي ايران براي تحميل آنترل خود بر مراآز اسالمي شيعيان عراق 
اين مقاله اشاره آرد به , بعدا. انتقاد آرد, و تهديد و ارعاب آساني آه تسليم اين آشور نمي شوند

 اقتصادي عراق در دستان دسته هاي گوسفند و وسايل يدآي عراق و تخريب زيرساختهاي, قاچاق نفت
بزهكار ايراني سازمان يافته آه اين روزنامه مدعي شد اين آار نمي تواند بدون حمايت صريح مقامات 

زشت و نابكارانه آه عمق آن ”اين روزنامه سياستهاي ايران را بعنوان سياستهايي . ايراني صورت گيرد
  .توصيف آرد” مشخص نيست
  حزب اهللا در عراق

 تن از جنگجويان 90بنابه نوشته روزنامه الحيات ايران . زوي ديگر مداخله ايران در عراق حزب اهللا استبا
  . حزباهللا را آمي بعد از سقوط رژيم صدام به عراق فرستاد

حضور جنگجويان حزب اهللا در عراق به معني خنثي آردن هر گونه تالش نيروهاي ائتالف براي فعال 
: ايران به واشنگتن ميگويد, به گفته يك روزنامه عراقي.  از داخل عراق مي باشدآردن مخالفت با ايران

مقتدي , ازسوي ديگر. ”ما مي توانيم آمك آنيم ولي در ضمن مي توانيم باعث آسيب و گزند شويم”
اين اتحاد بطور . صدر اعالم آرده است آه با حزب اهللا آه حمايت ايران را دارد و با حماس متحد است

  ...ده توسط رسانه هاي عراق مورد انتقاد قرار گرفته استگستر
از شهر قم گزارش شده است آه آيت اهللا آاظم حسين الحائري آه به عنوان پدر معنوي مقتدي صدر در 

ناخشنودي خود را از رفتار صدر و عدم همكاري با دفتر الحائري در نجف ابراز داشته , نظر گرفته ميشود
مذهبي و طايفه اي در منطقه نجف تاآتيكهاي زشت مورد استفاده ارتش المهدي رهبران , بعالوه. است

  .براي تحميل خواسته هاي خود را بر ساآنان محلي نجف محكوم آرده اند
در عراق آمك آنند ولي ائتالف مخالف هرگونه دخالت ايران در , ايرانيها مي توانند بخاطر آسب امتياز... 

استفاده از راههاي ديگر براي آنار زدن و حذف مقتدي صدر و ميليشياي وي , از اين رو. امور عراق است
 .»از دو شهر نجف و آربال اجتناب ناپذير است 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

   
هفته نامه های چاپ ايران نامه محمد خاتمی، رئيس جمهوری ايران به مردم و ديدار هفته گذشته وی 

  . ا در عنوان اصلی خود بازتاب داده و به نقد و بررسی فيلم مارمولک پرداخته اندبا جوانان ر
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برخی نشريات فيلم مارمولک را اهانت به روحانيت و احکام دين و برخی آن را فيلمی مذهبی معرفی 
  .کرده اند

آقای خاتمی با جوانان چاپ کرده که سميه توحيدلو  گزارشی از ديدار هفته گذشته اميد جوان
بسيار متاسفم که دوستانم به من پيشنهاد کردند ״: دانشجوی دانشگاه تهران خطاب به او گفته است

  ״.من امروز در مقابل شما بايستم و تنها سه دقيقه سکوت کنم
ی چه کسی بيش از من نمی خواهم دفاع کنم ول״:  آقای خاتمی در پاسخ گفتهاميد جوانبه نوشته 

در اين مملکت صحبت کرده که می پرسيد چرا سکوت؟ مقتضيات يک رئيس جمهور با يک منتقد آزاد 
بررسی کنيد و ببينيد چرا در جوامعی مثل ما ناگهان اميد مثل يک انفجار در جامعه پيدا . متفاوت است

  ״.شودمی شود و بعد از مدتی همين اميد با يک انفجار به ياس تبديل می 
آقای خاتمی تحمل سکوت ״:  او را روزنامه نگار جوان معرفی کرده گفتهاميد جوانليلی نيکونظر که 

شما اتفاقا آسان تر بود تا اين که از شما اظهار نظرهای غير واقعی بشنويم؛ اين که زندانی سياسی 
آمدند اراذل و اوباش نداريم، هيچ سايت سياسی فيلتر نشده و جوانانی که برای شادمانی به خيابان 

  ״.بودند
، آقای خاتمی از اين دختر جوان خواسته روبرويش بايستد و چشم در چشم او اميد جوانبه نوشته 

به خدا من نگفتم همه سايت های سياسی باز است، به خدا من نگفتم که ما زندانی ״: قسم خورده
 گفتم که هيچ محکوميتی را من حتی در جمع قضات. سياسی نداريم، حتما زندانی سياسی داريم

درباره هيچ فرد سياسی يا مطبوعاتی که در دادگاه صالحه، آزاد و علنی و با حضور هيات منصفه نبود، 
  ״.قبول ندارم

  . بازتاب يافته استصدا ارگان حزب موتلفه اسالمی و شمانامه محمد خاتمی به مردم تنها در نشريه 
دردهای مردم را فراتر از نامه آقای خاتمی ارزيابی کرده و گفته حبيب اهللا عسگراوالدی، دبيرکل موتلفه 

مخاطب اين نامه تنها نخبگان سياسی جامعه هستند و مردم دردها و مشکالتی فراتر از مباحثی که 
  .رئيس جمهور مطرح کرده اند، دارند

بم به عنوان  نيز از گرانی، بيکاری، مسائل فرهنگيان و زلزله زدگان شماحميدرضا ترقی، سردبير 
در چنين شرايطی نوشتن اين نامه : مشکالت عمده جامعه نام برده که حل نشده باقی مانده و پرسيده

  توسط رياست جمهوری چقدر با مطالبات مردم منطبق بوده و قابل درک است؟
قای  است که در آن از آصداعنوان اصلی اين شماره هفته نامه " ناگفته های خاتمی ديگر خريدار ندارد"

خاتمی انتقاد شده که چرا آنقدر نگفته که زمان برای گفتن دير شده است و اين نامه هم تنها به درد 
  .ثبت در تاريخ می خورد

 نوشته، آقای خاتمی در طول دوره رياست جمهوری بارها تحت فشار افکار عمومی به ويژه صدا
مقابل فشارهای محافظه کاران اتخاذ کند هوادارانش قرار گرفت تا مواضع صريح تر و سازنده تری را در 
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اما به جز موارد انگشت شماری، مواضعی اتخاذ کرد که دامنه نارضايتی ها را افزايش داد و بيش از همه 
  .محافظه کاران را خرسند ساخت

نمايش فيلم مارمولک که در آن دزدی به هيات يک روحانی درآمده، در هفته نامه های ايران واکنش 
  .تی برانگيخته استهای متفاو
 ارگان انصار حزب اهللا با چاپ مقاالتی آن را بی حرمتی به روحانيت تلقی کرده و يالثارات و پرتو سخن

  .به انتقاد از وزارت ارشاد پرداخته اند که اجازه نمايش آن را صادر کرده است
ل اين سال ها  فيلم مارمولک را تهاجم فرهنگی دشمن معرفی کرده و نوشته اگر در طوپرتو سخن

مفسدان فرهنگی نظير نويسندگان کتاب های شاهدبازی در ادبيات و شيطان پرستی يا فرقه يزيديه 
تنبيه می شدند و سياست بازان به دفاع از هاشم آغاجری که به اتهام ارتداد در دادگاه به اعدام 

  .زير پا بگذاردمحکوم شده، نمی پرداختند، االن دشمن جرات نداشت مرزهای فرهنگی کشور را 
 فيلم مارمولک را توهين به روحانيت و احکام دين دانسته و پيشنهاد کرده بزرگان حوزه علميه يالثارات

بايد اين موضوع را به مسئوالن وزارت ارشاد تفهيم کنند که هر گونه اثر فرهنگی و هنری که به موضوع 
  . حق حوزه علميه استروحانيت بپردازد بايد از حوزه علميه قم مجوز بگيرد و اين

حجت االسالم مجتبی کشانی عضو شورای مرکزی انصار حزب اهللا در جلسه هفتگی انصار حزب اهللا، 
سازندگان فيلم مارمولک را به خيانت متهم کرده که به لباس پيغمبر هتک حرمت کرده و زير بنای 

  .اعتقادی و اصولی ترين اصل آيات قران زير پا گذاشته اند
 آيت اهللا مجتهدی تهرانی گفته است چنانچه تا يک هفته ديگر جلوی نمايش فيلم الثاراتيبه نوشته 

  .گرفته نشود و با عوامل آن برخورد نشود، حکم شرعی کسانی که مجوز فيلم را صادر کردند خواهم داد
خواستار آيت اهللا مکارم شيرازی، يکی از مراجع تقليد نيز از پخش عمومی فيلم مارمولک انتقاد کرده و 

اين فيلم آثار مخربی برجای گذاشته و :  به نقل از وی نوشتهايران جمعه. توقف پخش آن شده است
  . سبب هتک لباس روحانيت و بعضی مسلمات دينی شده است

 ميليون تومان برآورد کرده که رکورد تازه ای در ۵٠٠ فروش دو هفته ای فيلم مارمولک را ايران جمعه
ر می آيد و اگر همين روند ادامه يابد رقمی افسانه ای در سينمای ايران ثبت سينمای ايران به شما

  .خواهد شد
 مارمولک را فيلمی مذهبی دانسته که می گويد آخوندها هم خوب و هم بد دارند اميد جواندر مقابل 

ف به و به زبان طنز نشان می دهد که سخت گيری های ظاهرا خداپسندانه اتفاقا جوانترها را از آن طر
  .جهنم می اندازد

، کسانی که اجازه ساخت و اکران فيلم را داده اند می خواهند بگويند اميد جوانبه عقيده نويسنده 
 .حساب روحانيت را از حساب کسی که لباس روحانی به تن دارد، جدا کنيد

 
  گوناگون

  
  کنفرانس بين المللي وحدت اسالمي عصر روز جمعه بکار خود پايان داد 
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بيداري اسالمي و چشم اندازهاي آينده "هفدهمين کنفرانس بين المللي وحدت اسالمي که با موضوع 

) ره(مجتمع امام خميني ) س(از شانزدهم ارديبهشت ماه جاري در محل حسينيه الزهرا " و هدايت آن
  . ود پايان داد ماده بکارخ10آغاز شده بود امشب با صدور قطعنامه اي در 

در اين قطعنامه ضمن اشاره  به اينکه شرکت کنند گان دراين " مهر"به گزارش خبرنگار سياسي 
ديدار ميهمانان کنفرانس رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيت .  جلسه حضور يافتند9کنفرانس در 

  .اهللا خامنه اي و بهره مندي از رهنمودهاي معظم له موفق توصيف شده است
اين قطعنامه با اشاره به فعال شدن نقش علما در تداوم آگاهي بخشيدن به عموم مردم نسبت به در 

اسالم ، بر تقويت همکاري و ارتباط بين انديشمندان مسلمان در سطح جهان ، تقويت رسانه هاي 
م تبليغاتي اسالمي و پشتيباني از مقاومت اسالمي در برابر اشغالگران در هر بخشي از جهان اسال

  .تاکيد شده است
همچنين شرکت کنندگان در اين کنفرانس خواستار تالش دلسوزان آگاه به زدودن عوارض احتمالي 

  .فعاليت جنبش اسالمي ، اين قلب تپنده بيداري اسالمي شدند
شرکت کنندگان در اين کنفرانس با تاکيد بر اينکه چشم اندازهاي آينده بيداري اسالمي هميشه بايد 

قرار گيرد، اظهار اميدواري شده است که عدالت اجتماعي اسالمي ، تکامل فعاليت مورد توجه 
  .آموزشي در جهت پرورش اسالمي ، رسيدن به سطح مطلوب جهان را فراگيرد

شرکت کنندگان در اين کنفرانس ضمن محکوم کردن هرگونه تجاوز صهيونيستي  به مردم قهرمان 
قدس و تداوم انتفاضه ، مقاومت و پايداري آنان و آزادي فلسطين خواهان پشتيباني از اين جهاد م

  .فلسطين از لوث دشمن غاصب شدند
همچنين شرکت کنندگان در اين کنفرانس با بزرگداشت جهاد ملت ايران و مسووالن اين کشور در جهت 

  .اجراي شريعت الهي در زندگي مردم ، توطئه هاي ضد اين روند شايسته را محکوم کردند
 مي شود، هفدهمين کنفرانس بين المللي وحدت اسالمي ، به همت مجمع جهاني تقريب خاطرنشان

  . ارديبهشت ماه جاري برگزار شد18 الي 16مذاهب اسالمي از 
  رشد سکوالريسم در جهان اسالم مانع بيداري اسالمي است 
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١٣٨٣/٠٢/١٨  
ا به هر شکل تعريف بيداري اسالمي ر: محمد علي اسدي نسبت تحليلگر مسائل جهان اسالم گفت

  . کنيم رشد سکوالريسم در ميان روشنفکران غرب گراي جهان اسالم مانعي جدي براي آن است
وي عصر جمعه در هفدهمين کنفرانس بين المللي وحدت اسالمي " مهر "به گزارش خبرنگار سياسي 

والرها در ابعاد براي بررسي سکوالريسم بايد زمينه ها و ريشه هاي آن و همچنين شبهات سک: افزود
  .مختلف را شناخت و براي آنها پاسخ درخور داشت 

روشنفکران غربگراي جهان همواره با ارايه شبهاتي نسبت به مسائل اسالمي :  وي خاطرنشان کرد
مقابله با افکار سکوالر که در : اسدي نسب خاطرنشان کرد.اذهان مسلمانان را مخدوش ساخته اند

  .امروز از مهمترين وظايف روشنفکران اسالمي استجوامع اسالمي رسوخ کرده  
  

  بزرگترين دغدغه استکبار جهاني مسئله بيداري جهان اسالم است  : آيت اهللا تسخيري 
١٣٨٣/٠٢/١٣  

رئيس مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي بيداري اسالمي در جهان اسالم را دستاورد و هنر 
  .  جمهوري اسالمي ايران دانست 

کنفرانس وحدت اسالمي يکي از : وي گفت " مهر" نگار گروه دين وانديشه خبرگزاري به گزارش خبر
در خارج از کشوراز اين  کنفرانس به عنوان يکي از دستاوردهاي .  مشخصه هاي انقالب اسالمي است 

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي هر سال يکي از موضوعات .  انقالب اسالمي ياد مي شود 
  .  سالمي را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد حساس کل امت ا

  
بزرگترين دغدغه . موضوع امسال کنفرانس ، هنر جمهوري اسالمي  است : آيت اهللا تسخيري افزود 

  . استکبار جهاني و آمريکا مسئله بيداري جهان اسالم است ، چرا که  آنان از اين بيداري واهمه دارند 
 کشور 35 نفر از 100از جهان اسالم حدود : نفرانس گفت وي درباره ميهمانان دعوت شده به ک

افغانستان، لبنان، تاجيکستان، اندونزي، مالزي، آلمان، استراليا، پاکستان، هندوستان، تايلند، آمريکا، 
در ميان ميهمانان چند وزير از جمله . دعوت شده اند ...  کرواسي، عراق، فرانسه، بلغارستان، کويت، و 

از . شير وزير اوقاف سودان، دکتر عبداهللا معتوق المعتوق وزير اوقاف کويت  نيز حضور دارند دکتر عصام الب
  .  نفر از اهل سنت براي شرکت در اين کنفرانس دعوت به عمل آمده است 500ايران نيز حدود 

ز عالوه بر برنامه اصلي کنفرانس که به مدت سه روز ا: رئيس مجمع جهاني تقريب مذاهب اضافه کرد 
برگزار مي شود ،  برنامه )  ره( در مجتمع امام خميني 18/2/83 تا روز جمعه 16/2/83روز چهارشنبه 

  . هاي جنبي نيز براي ميهمانان تدارک ديده شده است 
همزمان با برپايي کنفرانس در تهران، پنج اجالس در استانهاي  کرمانشاه ، گلستان، : وي ادامه داد 

همچنين در خارج . رستان رضوانشهر درباره وحدت اسالمي برگزار مي شود خراسان، کردستان ، و شه
  . از کشور نيز مجالسي در دمشق، بيروت،  کرکوک، و عربستان  برگزار مي شود 

( من به موضوع اين کنفرانس : آيت اهللا تسخيري درباره تاثير برگزاري کنفرانس وحدت اسالمي گفت 
بسيار حساس هستم ، چرا که مي دانم دغدغه )  ده و هدايت آن بيداري اسالمي، چشم اندازهاي آين

درباره تاثير اين کنفرانسها نيز بايد بگويم که بيانيه . اصلي دشمنان اسالم بيداري مسلمين است 
اختتاميه شانزدهمين کنفرانس وحدت اسالمي ، که به موضوع جهانشمولي اسالم و جهاني سازي 

تصويب اين بيانيه . ورهاي اسالمي به تصويب رسيده است اختصاص داشت، در جلسه سران کش
از ديگر دستاوردهاي  اين کنفرانسها، . تاييدي  بر دغدغه هاي مشترک موجود در جهان اسالم است 

  .گسترش جريان تقريب مذاهب از ميان توده هاي خود جوش مردمي به سطح حکومت ها است 
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