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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 دولتها، نيروها، مواضع 
  
  از نامه آشورهاي مهم اروپايي به تهران» اطالعات ويژه«

  2003 اوت 31 – 1382 شهريور 9 يكشنبه -سايت رويداد 
سريع مقامات جمهوري اسالمي همراه شده ها حدود دو هفته قبل به ايران رسيده و با پاسخ  اين نامه
  است

مسؤول سياست خارجي اتحاديه اروپا در بخشي از آنفرانس مطبوعاتي مشترك خود » خاوير سوالنا«
با وزير خارجه ايران آه روز شنبه برگزار شد، از نامه چند آشور اروپايي به مقامات ايران در مورد پيوستن 

  .به پروتكل الحاقي خبر داد
اين نامه يك نامه رسمي از طرف اتحاديه اروپايي نبوده، بلكه از سوي چند آشور «: آه وي گفتهرچند 

ها از سوي  آسب اطالع آرد آه اين نامه» رويداد«، اما خبرنگار »اروپايي عضو ارسال شده است
در آشورهاي آلمان، فرانسه، ايتاليا، انگليس و روسيه ارسال شده آه با توجه به وزن اين آشورها 

ها، صراحتًا به تهران  در اين نامه. تواند موضع آلي اين اتحاديه را عليه ايران شكل دهد اتحاديه اروپا، مي
اولتيماتوم داده شده آه پروتكل الحاقي را بپذيرد و در غير اين صورت، اميدي به ميانجيگري اين آشورها 

ها همزمان با اجالس  ت موجود، اين نامهطبق اطالعا. در سطوح ديپلماتيك در قبال آمريكا نداشته باشد
سفراي ايران در تهران در دو هفته قبل ارسال شده و در پي سفراي ايران در اين آشورها پاسخ تهران 

  .اند مبني بر پذيرش پروتكل را به محل مأموريت خود برده
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  مين دوره مجلس شوراي اسالمي را تعيين آردشوراي نگهبان هيات مرآزي نظارت بر انتخابات هفت
  2003 اوت 31 – 1382 شهريور 9يكشنبه 

شوراي نگهبان اعضاي هيات مرآزي نظارت بر انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي : خبرگزاري فارس
  . اسالمي را تعيين و به وزارت آشور اعالم آرد

درضا زواره اي، عباسعلي آدخدايي و به گزارش خبرگزاري فارس احمد جنتي، صادق الريجاني، سي
سيد محمد جهرمي ترآيب هيات مرآزي نظارت بر انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي را 

  . دهند تشكيل مي
، پيش 1365بر اساس ماده يك قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 

به عنوان (نج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان پ
  . شوند با اآثريت آرا انتخاب و به وزارت آشور معرفي مي) هيات مرآزي نظارت بر انتخابات

تواند براي انجام مسؤوليت محوله محل  بر اساس اين ماده قانوني هيات مرآزي نظارت بر انتخابات مي
هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت  اين هيات بر آليه مراحل و جريان. ر دهدآار خود را در وزارت آشور قرا
هاي اجرايي و تشخيص صالحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان  آشور در امر انتخابات و هيات
 /انتهاي پيام. انتخابات نظارت خواهد آرد

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
  شود اعالم مينظر نهايي در باره مرگ زهرا آاظمي امروز 

  2003 اوت 31 – 1382 شهريور 9يكشنبه 
از سوي سرپرست دادسراي امور جنايي تهران، نظر نهايي پرونده مرگ زهرا آاظمي : خبرگزاري فارس

  . شود مشخص گرديده و امروز اعالم مي
 مسؤول روابط عمومي دادسراي عمومي و انقالب تهران در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري فارس با

جعفر رشادتي نظر نهايي خود را با توجه به مفاد پرونده و تمامي مدارم مورد نياز : اعالم اين خبر افزود
  . اعالم آرده است آه امروز به اطالع عموم خواهد رسيد

وزارت اطالعات نيز روز پنجشنبه تمامي مدارك و مستندات خود را به سرپرست دادسراي : وي افزود
. ال آرد و رشادتي با توجه به تمامي مدارك موجود، نظر خود را اعالم خواهد آردامور جنايي تهران ارس

 /انتهاي پيام
  

  اي داشته است دادستان تهران در قتل زهرا آاظمي نقش بالقوه: وزير خارجه آانادا
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  2003 اوت 31 – 1382 شهريور 9 يكشنبه -سايت رويداد 
  سراي جنايي تهراننگاهي به واکنشهاي کانادا به انتشار گزارش داد

بيل گراهام وزير امور خارجه آانادا از سعيد مرتضوي دادستان تهران به عنوان آسي آه در ماجراي زهرا 
  .آاظمي نقش داشته است، به طور رسمي سخن به ميان آورد

دادستان تهران به طور بالقوه » سعيد مرتضوي«: اواخر هفته گذشته در اوتاوا گفت» بيل گراهام«
  . آه منجر به مرگ زهرا آاظمي خبرنگار عكاس اهل مونترال شد نقش داشته استماجرايي

گراهام در شديدترين اعالميه خود در زمينه : با اعالم اين مطلب افزود» اوتاواسيتي زن«روزنامه آانادايي 
ر هاي آانادايي در ايران براي بحث د اين موضوع، ناخرسندي خود را نسبت به مرتضوي آه با ديپلمات

  .وگو آرده بود، ابراز داشت مورد اين پرونده گفت
در موضوع (ها دادستان را در زمينه چندين موضوع از جمله احتمال دخالت شخصي  او گفت آه ديپلمات

  .اي را دريافت نكردند آننده تحت فشار گذاشتند اما هيچ گونه پاسخ راضي ) زهرا آاظمي
به وضوح اين آسي است آه : اي از دنور، گفت رانس ماهوارهاو در جريان يك آنف: اوتاواسيتي زن افزود

اظهارات گراهام براي نخستين باري است آه از . به طور بالقوه خود در اين پرونده نقش داشته است
  .شود سوي يك مقام آانادايي مطرح مي

ايد،  دههايي آه شما دي ما هيچ گونه مدرك مستقيمي به غير از گزارش: گراهام به خبرنگاران گفت
نداريم اما به همين دليل ما هر مالقات با مرتضوي و يا هرگونه بحثي با او را در پرتو آن مورد عمل قرار 

  .دهيم مي
اآنون با اتهاماتي در قتل  گراهام همچنين ابراز ترديد آرد آه دو تن از آارآنان وزارت اطالعات ايران آه هم

  .اند ر اين زمينه داشتهرو هستند، در حقيقت مسؤوليتي د آاظمي روبه
اند و به هر حال آانادا براي يك  اين مشكل است آه باور آنيم اين دو فرد مسؤول قتل زهرا آاظمي بوده

محاآمه علني و حق شرآت در جريان قضايي به اميد آنكه ممكن است نوري را بر آنچه آه واقعًا رخ 
  . داده است بيكفنند اصرار خواهد آرد

ن حقوق بشر سازمان ملل خواسته است آه پرونده قتل آاظمي را برعهده گيرد و در اوتاوا از آميسيو
تر در زمينه حقوق بشر در  حال بررسي همكاران با آشورهاي اروپايي براي آوردن يك قطعنامه گسترده

او گفت به همين دليل اوتاوا همراه با ديگر آشورها به . ايران در مجمع عمومي سازمان ملل است
هاي عدم اشاعه  اي ديپلماتيك خود براي متقاعد ساختن تهران نسبت به احترام به موافقتنامهه تالش

  ».دهد اي ادامه مي سالح هسته
در عين حال به گزارش خبرگزاري رويتر از اوتاوا، آانادا روز چهارشنبه با ابراز خشم از آوتاهي ايران در 

اي  ايي، بار ديگر تهديد آرد چنانچه اين قضيه به گونهبار يك خبرنگار آاناد ارائه گزارشي از مرگ خشونت
بيل «يك سخنگوي . آند هايي را بر ضد ايران اعمال مي خواهد، فيصله نيابد، اوتاوا تحريم آه آانادا مي

دادستان عمومي و انقالب تهران پنجشنبه » سعيد مرتضوي«: وزير امور خارجه آانادا گفت» گراهام
ه آانادا براي بحث در مورد ماجراي خانم آاظمي ديدار آرده بود، اما مطالب با مقامات برجست) گذشته(

  .جديدي را در اين ارتباط ارائه نكرد
» شبه عمد«دادسراي عمومي و انقالب تهران، دو تن از مأموران وزارت اطالعات را به مشارآت در قتل 

  . هم آرده استخانم آاظمي آه بر اثر ضربه به سرش در طول بازداشت جان باخت، مت
وزير امور : سخنگوي گراهام در پي اعالم گزارش دادسراي جنايي تهران گفته بود» ايزابل ساوارد«خانم 

. خود را نسبت به تحوالت اخير در ارتباط با پرونده آاظمي ابراز داشته است» نوميدي عميق«خارجه 
 براي روشن شدن اين ماجرا و مجازات توانايي ايران: افزايد خبرگزاري رويترز در ادامه گزارش خود مي

اين ماجرا . طلب ايران براي به آارگيري قدرتش جهموري اصالح مقصرين، محكي جهت تالش رئيس
ها در جمهوري  هاي امنيتي ايران و نيز چگونگي برخورد با رسانه همچنين توجهات را به سمت سرويس

  .اسالمي ايران، معطوف آرده است
 

  آشتار جمعيتروريسم  و سالحهاي 
  

  ايران هيچ يك از اعضاي دستگيرشده القاعده را به ما تحويل نداده است  : سعودي  وزيرآشور عربستان
  2003 اوت 31 – 1382 شهريور 9يكشنبه 

ها مبني بر تسليم اعضاي دستگير شده   سعودي اخبار منتشرشده در رسانه  وزير آشور عربستان
  .آردالقاعده توسط ايران به رياض را رد 

وگو با روزنامه   در گفت" سعود  نايف بن عبدالعزيز آل" شاهزاده   الملل ايلنا،  به گزارش سرويس بين
چاپ لندن، با اشاره به در اختيار نبودن اسامي اعضاي دستگيرشده القاعده در " الحيات"اي   فرامنطقه

عضاي دستگير شده القاعده توسط سعودي تا اين لحظه حتي يك نفر از ا  عربستان« « :ايران، تأآيد آرد
  ».ايران را، تحويل نگرفته است

سرآرده شبكه " الدن  بن  اسامه"اي آه دال بر وجود پسران   ما مسأله« :وي همچنين اضافه آرد
  ».تروريستي القاعده در ميان اعضاي دستگيرشده القاعده در ايران باشد، در دست نداريم

پايان . م اعضاي دستگير شده القاعده توسط ايران استقبال آردسعودي از تسلي  وزير آشور عربستان
 پيام
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   خانواده مقامات سابق عراق را صادر آرد  55بوش دستور توقيف دارائي 
  2003 اوت 31 – 1382 شهريور 9يكشنبه 

هاي مقامات سابق رژيم   هاي خانواده  اي دستورداد تا دارائي  هبوش رئيس جمهور آمريكا طي بياني  جرج
  .سابق عراق بلوآه شود

بوش علت اين آار را باالرفتن   الملل ايلنا، به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره جرج  بين  به گزارش سرويس
  . بازسازي عراق عنوان آرد  هزينه

 خانواده مقامات سابق رژيم 55اي از    آه هرگونه دارائيدهد  اين تصميم بوش به دولت آمريكا اجازه مي
  .آند  صدام در اياالت متحده را بلوآه
اي را آه بوش پنج شنبه گذشته آن را به امضاء   سفيد تصريح آرد آه بيانيه  آلر بوآان يكي از مقامات آاخ

 افراد اتخاذ شده بود رساند به تصميمي آه چندماه قبل توسط بوش به منظور بلوآه آردن دارائي اين
  .گردد  برمي

اين در حالي است آه بوش با شوراي امنيت در مورد اختصاص دادن اين اموال به منظور استفاده در 
 پايان پيام . بازسازي عراق به توافق رسيده است

  
  غوغا بر سر داليل مرگ يك سرباز دانمارآى در عراق

  2003ت  او31 – 1382 شهريور 9 يكشنبه -راديو آلمان 
 ٢ظاهرا از روى نظر خير در برابر مردم عراق، اينك سرفرماندهى لشكر دانمارك اطالع داد آه، به خانواده 

ماهيگير عراقى، آه بر اثر آتش نيروهاى دانمارك در عراق آشته شدند و به بستگان يك تن از 
دستگير شده بودند، براى مجروحين، يك دارنده آاميون و افرادى آه به ناحق موقتآ توسط اين نيروها 

اين مبلغ بصورت تمسخر .  هزار يورو غرامت پرداخت خواهد شد١١نخستين بار، جمعآ مبلغى به ميزان 
  . آميزى، اندك به نظر ميآيد اما، براى مردم فقير عراق پول آالنيست

برانگيز علت، عذاب وجدان نيروهاى نظامى دانمارك ميباشد و اين موضوع اينك به يك ماجراى غوغا 
 در روز Preben Pedersen ساله به نام ٣٢نه بخاطر اين واقعيت آه، يك سرباز دانمارآى . تبديل ميگردد

زيرا اين اشتباهات غم انگيز متاسفانه هميشه بصورت . آشته شد” توسط آتش دوستان“شانزدهم اوت 
  . مجدد پيش ميايند

اينك . صل واقعيت تازه، قدم به قدم روشن ميگرددبلكه در دانمارك انزجار بيشتر از اين جهت است آه، ا
سرانجام اين آگاهى وجود دارد آه، قربانيانى آه از سوى سربازان دانمارآى هدف شليك گلوله ها قرار 

در آغاز . و بدتر اينكه، آنها اصال مسلح نبوده اند. گرفته بودند، هيچگونه مقاصد جنايتكارانه نداشته اند
فرمانده نيروهاى نظامى دانمارك در عراق، . قان خطرناك مورد تعقيب بوده اندگفته شد آه، آنها سار

هر آنچه آه ما اينجا بنا “ در عين حال از اين شكايت ميكند آه، Niels Erik Bundsgaardسرهنگ 
و يك سخنگوى ارتش درباره تعقيب يك خودروى مشكوك ” .ميكنيم، بالفاصله دوباره به سرقت ميرود

زمانيكه نيروهاى گشتى ما به اين اتومبيل نزديك شدند، تيراندازى از درون آن شروع ”:توضيح ميدهد
  ”.شد

 در روز سه Sven Jensbyتازه وقتيكه يك فرستنده تلويزيونى واقعيت را برمال ساخت، وزير دفاع دانمارك 
 مسئوالن مربوطه شنبه گذشته براى عموم توضيح داد آه، او اينك گزارش مربوط به اين واقعه را از جانب

  . دريافت آرده است
اما تقريبآ يك هفته پيش از اين، فرماندهى لشكر دانمارك به وزير دفاع اطالع داده بود آه، ماهيگيران 

  . مزبور مسلح نبوده و بر اساس اين امكان درگيرى مسلحانه وجود نداشته است
ى ياران وزير دفاع نيز انتقادات بگوش اينك از همه طرف باران انتقاد است آه ميبارد و همچنين از سو

وزير ” : در اينباره معتقد است آهJeppe Kofodآارشناس سوسيال دموآرات سياست دفاعى . ميرسند
دفاع دانمارك به عنوان سر فرماندهى نيروهاى نظامى اين آشور، وظيفه خود را در زمينه اطالع رسانى 

  ”.تروشن راجع به اين واقعه به انجام نرسانده اس
دروغ گفتن به عموم مردم، تنها عدم “رئيس سوسياليستهاى خلقى دانمارك هولگر نيلسن تاآيد آرد، 

وزير دفاع دانمارك بايستى بخاطر اين امر، از مقام خود . اعتماد، به عمليات در آشور عراق را دامن ميزند
  ” .آناره گيرى آند

 هم مسئوالن نظامى اين پيشامد، از آار خود در حال حاضر اين خطر وجود دارد آه، هم وزير دفاع و
 .برآنار گردند

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  اهللا حكيم    اعال پس از آيت  مجلس

  2003 اوت 31 – 1382 شهريور 9يكشنبه 
ه اسالمي عراق و دهها تن ديگر آ  اعالي انقالب  اهللا سيد محمدباقر حكيم، رئيس مجلس  شهادت آيت

اي بسيار دلخراش براي ملت   پس از نمازجمعه نجف و در جوار آرامگاه امام اول شيعيان روي داد، حادثه
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بست عراق وقتي رقم خورد آه اوايل قرن گذشته، اين سرزمين   بن. عراق و شيعيان جهان است
  . شيعه حاآم آردخيز از حكومت عثماني جدا شد و بريتانيا اقليت عرب سني را بر آردها و اآثريت   نفت

  .شورش و سرآوب و آودتا و حكومت وحشت و جنگ اغلب حاصل اين ناهماهنگي بوده است
آيت اهللا سيد محمد باقر حكيم، هر آه بود و هرچه بود، مشكل عراق را درست مي شناخت و مي 

  . دانست آه گره آور عراق با سالح گشودني نيست و راه آن آنارآمدن با همه نيروهاست
اهللا سيد محمدباقرحكيم چه به   آيت. ورزيد  ين رو وي بر وحدت و حاآميت مردم عراق تأآيد مياز هم

رغم بيان   ها همكاري آند و به  هنگام حضور درايران و چه پس از بازگشت مي آوشيد با آردها و سني
رآت آرد و هاي اشغال عراق را پذيرفت و در شوراي حكومت آنوني ش  گاه تندي آه داشت، واقعيت  گه

  . برادرش عبدالعزيز را به آن شورا فرستاد
ها را تا جايي جلب آرد آه بسياري از آنها با وي پيوند نزديكي   او اعتماد رهبري سياسي آردها و سني

اما چالش بزرگي آه در برابر آيت اهللا سيد محمدباقر حكيم قرار داشت، ميان خود شيعيان . برقرار آردند
آمدن با روحانيان سنتي نجف آه با دخالت روحانيت در سياست مخالفند و از سوي بود؛ از سويي آنار

ويژه اطراف بغداد بزرگ   هاي فقيرنشين و به  ديگر مقابله با جوانان تندروي شيعه آه بيشترشان در شهرك
 حكيم اهللا  شيوه انفجاري آه به شهادت آيت. اند  اند و پيرامون روحانيان جوان و تندرو گرد آمده  شده

ريزي   ملل متحد در بغداد آه اخيرًا صورت گرفت، حاآي از برنامه  انجاميد، همچون حمله به مقر سازمان
حل عملي براي بيرون آمدن عراق از وضع   تواند پيشگيري از هرگونه راه  دقيقي است آه هدف آن مي

  . آنوني باشد
ي، نماينده آيت اهللا سيستاني در آويت، به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، سيد ابوالقاسم ديباج

اهللا سيد محمدباقر حكيم و ديگر روحانيان شيعه در عراق را جلوگيري از سامان   هدف از حمله به آيت
گرفتن حوزه علميه نجف به عنوان مرآزيت روحانيت جهان تشيع و عدم بازگشت آرامش به اين شهر 

ي آه از اقامتش در عراق مي گذشت با همكاري گويد آقاي حكيم در مدت آوتاه  داند و مي  مي
اش آيت اهللا سيد محمدسعيد حكيم آه از مراجع تقليد شيعه در نجف است اقدامات زيادي در   خواهرزاده

آيت اهللا حكيم « :ديباجي همچنين افزود. اندازي مدارس علميه در اين شهر انجام داده بود  بازسازي و راه
داد تا آنجا آه هنگامي   اهللا سيستاني و ديگر مراجع نجف انجام مي  نگي آيتهاي خود را با هماه  فعاليت

  .جمعه اين شهر بپردازد به جهت رعايت ادب و احترام از آنان اجازه گرفت  آه مي خواست به امامت
اي عظيم به امنيت و نيز فشار بر نيروهاي   مدت ضربه  از اين رو، شهادت سيد محمد باقرحكيم در آوتاه

  .اي براي رسيدن عراق به حاآميت باثبات است  مدت فاجعه غالگر و در درازاش
ترين   عنوان مهم  اسالمي عراق دوخته شده است آه به  اعالي انقالب  ها به آينده مجلس  اآنون چشم

اي را در پيش خواهد   شدن رئيس خود چه رويه  تشكل سياسي شيعي در اين آشور در پي آشته
  . گرفت

ترين چهره اين مجلس، پس از سيد محمدباقر حكيم، برادر آوچكترش سيد عبدالعزيز است آه   برجسته
هاي تبعيد در ايران، رياست شاخه نظامي مجلس اعال را به عهده داشت و اآنون عضو   طي سال

  .شوراي حكومتي عراق است
هايي حاآي از   از همان هنگامي آه سيدمحمد باقر حكيم پس از دو دهه به آشورش بازگشت گزارش

اي   عنوان چهره  گيري خواهد آرد منتشر شد تا در نجف تنها به  اينكه او از رياست مجلس اعال آناره
  .روحاني اقامت گزيند

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا به نقل از سيدمحسن حكيم، در آن زمان بالفاصله نام سيد عبدالعزيز 
اعال مطرح شد اما با اينكه گزارش حاآي از تغيير در   جلسبه عنوان جانشين برادرش براي رياست م

اعال را منابعي در خود اين مجلس در اختيار رسانه ها قرار داده بودند، مجلس اعال پس از   رهبري مجلس
  .مدت آوتاهي خبر تغيير در رهبري اين مجلس را تكذيب آرد

شي از بازگشت سيدمحمدباقر حكيم هاي نا  خبر تغيير رهبري در آن زمان با هدف آاستن حساسيت
صورت گرفت، چرا آه نزديكي او به حكومت جمهوري اسالمي در ايران بيم نفوذ ايرانيان در عراق را ايجاد 

  .ويژه براي آمريكا قابل قبول نبود  آرد آه به
گري شدن سيدمحمدباقر حكيم، باز هم نام برادرش سيد عبدالعزيز بيش از هرآس دي  اما اآنون با آشته

  . براي جانشيني او مطرح است
اعال به عهده شوراي   تعيين رئيس جديد براي مجلس: اهللا سيد محمد باقر حكيم افزود  برادر زاده آيت

  .مرآزي اين مجلس است آه نهاد اصلي تصميم گيرنده در اين سازمان سياسي به شمار مي رود
خصوصي به عنوان رئيس جديد مجلس اعال مطرح   در حال حاضر شخص به: همچنين وي اظهار داشت

نيست اما تصريح آرد آه پدرش سيد عبدالعزيز حتي در زمان حيات آيت اهللا سيد محمدباقر حكيم نقش 
 اصلي را در امور اجرايي مجلس اعال به عهده داشته و نقش سيد محمد باقر حكيم و در سطح آالن

  پايان پيام. هاي آلي بوده است  نظارت بر سياست
  

  سپاه بدر بار ديگر سالح به دست مي گيرد 
   1382 شهريور 9 يك شنبه، -سايت بي عنوان 

شاهدان عراقي اعالم کردند صدها تن از اعضاي سپاه بدر شاخه نظامي مجلس اعالي انقالب 
  .  جف اشرف به راه افتاده انداسالمي عراق، سالح بر دست سوار بر کاميونها به سوي ن
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به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي روزنامه الوفد مصر، شاهدان تاکيدکردند، صدها تن از 
اعضاي سپاه بدر را مشاهده کرده اند که با در دست گرفتن سالح و آر پي چي و پوشيدن لباسهاي 

  .   کيلومتري بغداد به راه افتاده اند161در نظامي از مناطق مختلف شهر بغداد به سوي شهر نجف 
به گفته شاهدان عراقي، خشم و اندوه بر روي چهره اعضاي سپاه بدر مشاهده مي شود و آنها تاکيد 

  .  مي کنند انتقام خون آيت اهللا محمد باقر حکيم و ديگر شهداي نجف را خواهند گرفت
اي آه در بغداد و نجف براي  پي تظاهرات گستردهي القبس نيز در اين زمينه گزارش آرد، در  روزنامه

ي تروريستي نجف صورت گرفت، سپاه بدر اعالم آرد براي برقراري امنيت لباس  محكوم آردن حمله
  .  شود پوشد و وارد عمل مي نظامي مي

ي نظامي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق  به گزارش ايسنا به نقل از اين روزنامه، سپاه بدر، شاخه
عالم آرد، در پي انفجار نجف و آشته و مجروح شدن صدها نفر، اين سپاه خود براي برقراري امنيت ا

  .  شود وارد عمل مي
در نجف اشرف که پس از ) ع(در انفجار هولناک يک خودروي بمب گذاري شده در مقابل حرم امام علي

ند، رييس مجلس اعالي انقالب  تن ديگر زخمي شده ا230 تن شهيد و 130نماز جمعه روي داد تا کنون 
 .اسالمي عراق نيز دراين حادثه وحشيانه به شهادت رسيد

 
خبرنگار الجزيره گزارش آرد، سپاه بدر وابسته به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق مسووليت امور 

  . امنيتي در شهر نجف اشرف را به عهده گرفت
  2003 اوت 31 – 1382 شهريور 9يكشنبه 

يي الجزيره در پي انفجار روز  به نقل از شبكه ماهواره) ايسنا(گزاري دانشجويان ايران به گزارش خبر
ي نظامي مجلس  جمعه نجف و شهادت آيت اهللا حكيم و تعداد زيادي از مردم عراق،سپاه بدر شاخه
  .اعالي انقالب اسالمي عراق مسووليت امنيت شهر نجف اشرف را برعهده گرفتند

ه اين اقدام در واآنش به ناتواني نيروهاي اشغالگر در تامين امنيت عراق صورت گران معتقدند آ تحليل
  . گرفته است
ي القبس خبرداده بود آه نيروهاي سپاه بدر لباس نظامي به تن  شود آه پيش از اين روزنامه يادآور مي

 انتهاي پيام. آنند مي
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   هاي صبح ايرانتيتر روزنامه
    1382 شهريور ماه 9 يكشنبه -خبرگزاري آار ايران

   عضو القاعده به اتهام ترور آيت اهللا حكيم4دستگيري  :منابع خبري اعالم آردند/ ايران 
  آشورهاي اسالمي ، خواستار استقرار حكومت ملي در عراق هستند: خاتمي/ ابرار

  سالمي را عصر امروز، تلفني اعالم مي آندآفرينش نتايج آزمون دانشگاه آزاد ا/ آفرينش
  خرازي در پايان سفر شش روزه به آشورهاي آسيايي اعالم آرد/ انتخاب

   تصميم مهم2
  حذف مردان رييس جمهور/ اعتماد
  تشديد فشارهاي خارجي عليه ايران/ آفتاب
  تسليم هياهو نمي شويم ، پاسخ ايران به فرستاده اتحاديه اروپا/ توسعه
  نصيحت دوستانه ما را بپذيريد: اروپا/ حيات نو
  با رفع نگراني هاي واقعي جلب اعتماد مي آنيم: خاتمي

  :لحظاتي پيش از شهادت در خطبه هاي نمازجمعه نجف ) ره(آيت اهللا حكيم / سياست روز
  مسووليت حمله به مراجع دين به عهده نيروهاي آمريكايي است

  بازتاب جهاني شهادت حكيم/ رسالت
  در برابر هياهو تسليم نمي شويم: تمي خا/ جوان

  اعتراض عراقي ها به صدام و آمريكا ، عراق يك روز پس از ترور آيت اهللا حكيم/ همشهري
  دستگيري چهار مظنون

   وزارتخانه عراق به شيعيان13واگذاري  ، شوراي حكومتي تعيين آرد/ قدس
  آخرين خبرها از فاجعه نجف/ صداي عدالت

   تيم عملياتي پليس، در تهران صورت مي گيرد150 با استقرار/ جام جم
  اجراي طرح ويژه امنيت بانكها

  خاوير سوالنا در زمينه پروتكل الحاقي در مصاحبه مطبوعاتي/ مردمساالري
  ايران بدون هيچ انتظاري امضا آند

  هشدر سوالنا به تهران ، با تاآيد بر ضرورت امضاي پروتكل الحاقي/ هم بستگي
  :ايت از طرح ممنوعيت شنود و استراق سمع در مجلس اعالم شددر حم/ ياس نو

  شنود غير قانوني ناقض حقوق شهروندي است
  پايان پيام

 

www.iran-archive.com 



اهميت پيروزي آمريكا در عراق، از ديد يك مفسر و يك سناتور : بررسي مطبوعات يکشنبه آمريکا
  جمهوريخواه

  2003 اوت 31 – 1382 شهريور 9يكشنبه ): راديوفردا(بهنام ناطقي 
دهد که  نويس کارشناس خاورميانه در روزنامه نيويورک تايمز هشدار مي آقاي تامس فريدمن، ستون

آمريکا در عراق به وضع خطرناکي نزديک شده است، زيرا درصورتي که در اثر بمب گذاري روز جمعه در 
ر بيافتند، هاي قومي و مذهبي عراق، يعني سني ها، کردها و شيعه ها به جان يکديگ نجف، گروه

آمريکا براي جداکردن آنها نه تنها در عراق نيروي کافي ندارد، بلکه بايد اصوال به سربازگيري اجباري 
  . بپردازد

ها در عراق هرکه هستند، به شدت بيمار وبه  نويسد عامالن بمب گذاري نويسنده نيويورک تايمز مي
 کشورهائي که در فکر اعزام نيرو به عراق آنها با بمب گذاري در مقر سازمان ملل به. شدت هوشمندند

خواهند آنچه خوشبختانه تاکنون در عراق پيش  هستند هشدار دادندو با بمب گذاري در نجف مي
  . ها را دامن بزنند ها و شيعه نيامده، يعني نبرد کردها و سني

 سازمان ملل در تري در قبال کند که سياست دوستانه آقاي فريدمن به رئيس جمهوري آمريکا توصيه مي
پيش بگيرد و تاکيد بيشتر را براي تشکيل هر چه زودتر سپاهي عراقي بگذارد که از نظر اين نويسنده، 

وي . تواند به طرزي موثر اماکن مذهبي را در عراق مورد حفاظت قراردهد تنها نيروئي است که مي
» اند  مي دانيم و ديگران احمق ما همه چيز را«توصيه مي کند که آقاي بوش به جاي گوش دادن به تيم 

آقاي . گردانند، کمي بيشتر به حرفهاي وزيرامورخارجه کولين پاول توجه کند که وزارت دفاع را مي
تواند از قراردادن نيروها درچارچوب کلي  کند که آمريکا مي فريدمن، نويسنده نيويورک تايمز، استدالل مي

دانم آقاي بوش در  نويسد من نمي فريدمن مي. دسازمان ملل مشروعيت بيشتري در عراق کسب کن
تعطيالت خود در تگزاس به چه کار پرداخته است اما مردم نگران هستند، نگران افزايش کسري بودجه 

خواهند به  مردم مي. دولت فدرال، فقدان همدست در عراق، افزايش تلفات نيروها و هزينه ها در عراق
ا در عراق، استراتژي اي براي اين پيروزي ببينند، آنهم به جاي شنيدن مکرر اهميت پيروزي آمريک

  .اي که پرداختن آن ميسر باشد هزينه
، سناتور جمهوريخواه از آريزونا، که بر سر احراز نامزدي حزب خود در John McCainآقاي جان مک کين 

د از ديدار از اي بع اي براي جرج بوش بود، در مقاله  رقيب جدي2000انتخابات رياست جمهوري سال 
تواند خاورميانه را دگرگون سازد وقصور  يک عراق آزاد، مي: نويسد عراق در روزنامه واشنگتن پست مي

تواند به رهبري آمريکا در جهان لطمه بزند،  در تعهد سياسي و مالي به ساختن عراقي نوين مي
  . ي بنمايددشمنان ما را قدرتمند سازد و مردم عراق را اسير حکومت استبدادي جديد

وي . افزايد آمريکا بايد پيروزي نظامي خود را به پيروزي سياسي تبديل کند کين مي سناتور مک
اي با سابقه تجاوز عليه مردم خود و همسايگانش،  نويسد جنگ آمريکا درعراق عليه ديکتاتوري مي

 که صدام حسين، اي را جنگي عادالنه بود و تغيير عراق به يک کشور عرب پيشتاز مي تواند منطقه
طالبان و القاعده را به وجود آورد در مسير دگرگوني بياندازد که بتواند به جاي ترکيبي راديکال از تحقير، 

  . فقر و اختناق، ترکيبي از بيان دمکراتيک و رفاه اقتصادي به ارمغان داشته باشد
دهد که عقب  ه هشدار ميکين که چهار سال در ويتنام شمالي زنداني بود، در اين مقال سناتور مک

کند که  وي تاکيد مي. نشيني اجباري آمريکا از عراق، جدي ترين شکست آن از ويتنام تاکنون خواهد بود
عراق در مرکزيت جنگ آمريکا عليه تروريسم قرار دارد، زيرا بازيگران شرور منطقه يعني بعثي هاي 

دي، شيعيان و وهابي هاي راديکال، عراقي، حاميان تروريسم در ايران و سوريه و عربستان سعو
. تروريست هاي القاعده، حماس، انصاراالسالم و حزب اهللا، همه در شکست آمريکا در عراق نفع دارند

  .شان خواهد بود آنها مي دانند که دگرگوني عراق گورستان آنها و شايد شکستي مرگبار براي همه
 

   شهريور9: روزنامه های تهران
  2003 اوت 31 – 1382 شهريور 9 يكشنبه -بي بي سي 

روزنامه های يکشنبه تهران در عنوان های اصلی خود و به بهانه سفر مسوول امور خارجی اتحاديه 
  .اروپا به فشارهائی پرداخته اند که از هر سو بر جمهوری اسالمی وارد می آيد

ئد و ژاپن هستند که سال  در مقاله اصلی خود نوشته مردم ايران هم مانند مردم نروژ، سوروزنامه شرق
هاست به تکنولوژی هسته ای دست يافته اند و توان ساختن سالح های هسته ای را دارند اما اما 

  .قصد آن را ندارند
 اظهار نظر کرده است که در ايران با وجود گرايشهای مختلف و فرزانه روستائی نويسنده سرمقاله شرق

ت که از نظامی گری و تصميم گيری نظاميان فاصله حتی نظامی خود به شدت به سويی متمايل اس
  .بگيرد و تصميم گيری های استراتژيک و امنيتی را بيش تر رهبران محتاط و ميانه رو اتخاذ می کنند

 در تيتر بزرگ صفحه اول خود خبر از تشديد فشارهای خارجی عليه جمهوری اسالمی داده و آفتاب يزد
  .  الحاقی امضا نشود خبر بدی برای ايران خواهيم داشتاز زبان سوالنا نوشته اگر پروتکل

 از زبان رييس کميسيون خارجی اتحاديه اروپا نوشته که در تهران بر سر جزئيات بحث کرديم، ياس نو
  .ايران بايد اعتماد سازی کند

نگرانی روزنامه های يکشنبه خبر به تعويق افتادن امضای توافق نامه هسته ای ايران و روسيه، و ابراز 
رييس جمهور فرانسه از فعاليت های هسته ای جمهوری اسالمی را کم اهميت ديده و بدون تفسيری 

  .در صفحات داخلی خود نقل کرده اند
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از زبان وزيرخارجه که از سفر ژاپن بازگشته است، نوشته ايران در " دو راه حل" با عنوان بزرگ انتخاب
ئه داده است که يکی از آنها به فعاليت های هسته ای کشور همين روزها دو پيشنهاد مهم به جهان ارا

  .مربوط می شود
 در عنوان اصلی خود از زبان وزير خارجه نوشته خريد تجهيزات غنی سازی اورانيوم با اهداف نسيم صبا

  .صلح آميز صورت گرفته است
دا در پی گيری مسئله  سفيرکانادا در تهران گفته است که دولت کاناآفتاب يزددر حالی که به نوشته 

مرگ زهرا کاظمی تبعه آن کشور جدی است و حل بحران اين پرونده خواهد توانست موجب گسترش 
روابط دو کشور شود به نوشته روزنامه ايران دادسرای جنائی تهران يکشنبه درباره قرار مجرميت دو 

  .متهم پرونده اظهار نظر خواهد کرد
دو مامور وزارت اطالعات را عامل مرگ زهرا کاظمی در زندان شناخته دادسرای تهران در اولين حکم خود 

بود که با اعتراض دولت و مجلس روبرو شدند که با حمايت از وزارت اطالعات اعالم داشتند که ماموران 
  .آن وزارت خانه در اين ماجرای جنجالی دستی نداشته اند

گ زهرا کاظمی با تحقيقاتی که در بريتانيا پيرامون  مقاله ای دارد که در آن تحقيقات مربوط به مرياس نو
خودکشی ديويد کلی صورت می گيرد مقايسه شده و نشان داده که در بريتانيا نخست وزير اعالم 

داشته که اگر معلوم شود که دولت در مرگ آن دانشمند اتمی دست داشته همه مسووليت های آن را 
  .به عهده می گيرد

 اظهار نظر کرده که در لندن با تحقيقاتی که صورت می پذيرد مقاله ياس نوسره بارسقيان نويسنده 
بعيد به نظر می رسد که تا سال ها حادثه ای مانند مرگ دکتر کلی تکرار شود، کاش در ايران هم 

شرايط به گونه ای پيش می رفت که نويسندگان و روزنامه نگاران و فعاالن سياسی تضمين می يافتند 
  .که برای زهرا کاظمی رخ داد تکرار نمی شودکه حادثه ای 

که در آن پرسيده آيا شيوه » ملت نگران حيثيت و اعتبار ملی است« مقاله ای دارد با عنوان آفتاب يزد
برخورد با پرونده مرگ زهرا کاظمی باعث افزايش عزت ملی شد يا کاهش آن و کدام حکمت در طراحی 

  . وجود دارد که به جز خواص بقيه ملت ايران آن را درک نمی کندو اجرای تاکتيک برخورد با اين پرونده
 نوشته است برای جلوگيری از به خطر مقاله آفتاب يزدبهاء الدين ادب نماينده مجلس از سنندج در 

افتادن هر چه بيش تر منافع ملی و دفاع از حقوق شهروندان ايرانی برابر قانون بايد عمال نه با حرف 
 شعار به سئوال های افکارعمومی پاسخ قانع کننده داد نه برای رفع تکليف و بستن های دهان پرکن و

  .پرونده
است که به سرعت » زمان« نوشته است که مشکل اين سال ها جعفر گالبی در مقاله ای در ياس نو

بزرگ می گذرد بی آن که ما از آن بهره ای برده باشيم چنان که از دوم خرداد نبرديم و بی اغراق فرصت 
  .آن را از دست داديم

نويسنده مقاله مصيبت زمان ياد آوری کرده است که هنوز چراغ جشن های دوم خرداد خاموش نشده 
بود که قتل های زنجيره ای رخ داد و حاال هم اگر در انتخابات با اهميت اسفند ماه ماجرای نهم اسفند 

  .هد شد، اگر اصال بالموضوع نشودسال گذشته تکرار شود اصالحات تا اطالع ثانوی متوقف خوا
 همچنان پی آمدهای ترور آيت اهللا محمد باقرحکيم را روزنامه های رسالت، جمهوری اسالمی و کيهان

در عنوان های اصلی صفحه اول خود نگاه داشته و در مقاالتی نيروهای اشغالگر عراق را عامل اين 
  .م گيری نوشته اندحادثه خوانده و از شور و شوق شيعيان عراق به انتقا

کيهان که در عنوان اصلی خود از عزيمت مردم عراق برای تشييع جنازه آيت اهللا حکيم خبر داده در 
بدون شک مردم عراق که آمريکائی را مسبب قتل وی می دانند بزودی انتقام : سرمقاله خود نوشته

  .سخت و کشنده و پشيمان کننده ای از آنها خواهند گرفت
 اتهام دست داشتن باقی مانده های رژيم صدام حسين و اری در سرمقاله کيهانحسين شريعتمد

اعضای القاعده را در قتل آيت اهللا حکيم ساختگی و جعلی دانسته و با اشاره به مخالفت نخست وزير 
اسرائيل و مقامات آمريکائی با روی کار آمدن حکومت اسالمی در عراق در صدد اثبات اين امر بر آمده که 

  .ها اين دو دولت از نفوذ آيت اهللا حکيم می ترسيده اندتن
 در مقاله ای از شيعيان عراق خواسته که از تصميم های انتقام جويانه و احساساتی در مقابل اعتماد

  .اين حادثه پرهيز کنند و گر نه تنها نتايجی به بار می آورد که می توان برايشان فاجعه آميز باشد
 مقاله اعتماد رقابت های خصمانه در جنوب عراق را دارای خصلتی مشکوک جالل خوش چهره نويسنده

خوانده و نوشته ممکن است به نفع کسانی باشد که در انديشه تجزيه عراق هستند و منزوی ساختن 
  .شيعيان
از آشکار شدن ترکيب » سيزده شيعه، هفت سنی و سه کرد« در صدر اخبار خود با عنوان حيات نو

  .عراق خبر داده استدولت انتقالی 
 روزنامه خبرگزاری در گزارش اصلی خود از فشارهائی که بر دولت خاتمی وارد می آيد خبر داده و ايران

ضمن اشاره به استعفای دکتر معين و استيضاح وزير آموزش و پرورش و مخالفت هائی که با وزير کشور 
 سياسی و روزنامه نگاران بلکه دولت را صورت گيرد نوشته اقتدارگرايان ديگر نه دانشجويان و احزاب

  .هدف گرفته اند
 از دو هفته ديگر ماموران پليس از حرکت خودروهائی که بيش تر از پانزده حيات نوبه نوشته روزنامه 

  .سال عمر دارند در خيابان های تهران جلوگيری خواهند کرد
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ئی که در اين در حرکت است بيش از چندی پيش در آماز آمده بود که بيش از هفتاد در صد اتومبيل ها
  سال عمر دارند و موجب آلودگی هوا می شوند15
  

  گوناگون
  

     از ظهور تا سقوط صدام
  2003 سپتامبر 1 – 1382 شهريور 10 دوشنبه - روزنامه اعتماد –خسرو معتصد 
  هاي  سالح ، انواع ده و فرستن  آافي  بودجه  بعد صدام  سال  اول  و نيمه1969\1348   سال هاي سراسر ماه

  . ، بختيار گذاشت  وفور در اختيار سپهبد فراري آوپتر را به ، هلي ، تانك ، زرهپوش ، آاميون انفرادي
 در   چه ساواك.  بود  آنها ساختگي رسيد، اما همه  بختيار مي  دست  به  از ايران  اميدبخشي هاي گزارش
.   او را زير نظر داشت  بود و عمليات بختيار نفوذ آرده و در ستاد  ، در خانه  در عراق  و چه سويس
  .افتاد  مي  ساواك  دست  به شد، همه  مي  ارسال  ايران  به  آه  و سالح  از مواد منفجره هايي محموله
 دستگير   معدود او در ايران شد و طرفداران  مي  آشكار يا مرموز بختيار ضبط  راديويي هاي ها و پيام نامه
  . دشدن مي

   شده  پناهنده  ايران  پيشتر ذآر گرديد و به  نامش  آه  الراوي  عبدالغني  عبدالهادي  ترور ژنرال بختيار براي
 آرد   را آشف  طرح  اين اما ساواك.  بود  حسين  از حد صدام  اصرار بيش  به  پاسخ  آرد آه  تهيه بود، طرحي

   حادؤه  اصال در محل  آه  الراوي عبدالغني.  بغداد رسيد  به ن آ  گزارش  داد آه  را ترتيب  ساختگي و تروري
 از ترور بختيار در مرداد   گذراند و پس  استراحت  را به  مديدي هاي ، ماه  خود در تهران نبود، در پنهانگاه

  . آرد  ظاهر شد و مصاحبه  ايران  در تلويزيون1349
  . دهد  ترتيب  در عراق  نظامي  آرد آودتايي  سعي ، ساواك1970   سال  اوايل\1348  در اواخر سال

 بود و در   برآنار شده شد از ساختار حكومت  مي  مدتي  آه  التكريتي احتماال سپهبد عبدالغفار هردان
   صددرصد اين ، موفقيت  ساواك  با ماموران يي برد، در مذاآره  بسر مي  معيني  شغل  داشتن  بدون عراق

  . بود ده دا آودتا را وعده
 1970   ژانويه\1348   ماه  در اواخر دي اش  روزانه هاي  در يادداشت  علم  اميراسداهللا هاي  نوشته براساس

   غزليات  آتاب  به  آه  خواست  از وزير دربار شاهنشاهي ، در هواپيما ناگهان  اتريش  سفر به  هنگام شاه
  . بزند  آند و تفالي  مراجعه حافظ

 آودتا،   ؤمر نرسيدن  از به  نگراني  دليل  به  شاه شود آه  بعد،آشكار مي  در روزهاي  علم هاي از نوشته
 با   بود آه  نصيري  ساواك  و تالش ها تباني  ماه  آودتا نتيجه آن.   است  را داشته  از حافظ  زدن قصد تفال
 بر   اقدام  را به  و آنان ار آرده برقر  تماس  عراق  ارتش  و افسران  مخالف  بعثي هاي  از شخصيت بعضي

  .  بود  واداشته ضدصدام
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