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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
------------------------------------------------------------------------------  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  تجمع و ناآرامي در جاده نائين
  2003 اآتبر 26  –1382 آبان 4يكشنبه 
  تصادف يك اتومبيل با عابران پياده در شامگاه روز جمعه، منجـر بـه نـاآرامي      گزارش داد، » بازتاب«خبرنگار  

 .در جاده نائين ـ اصفهان شد
در اين گزارش آمده است، يك اتومبيل پيكان در شامگاه روز جمعـه بـا دو عـابر پيـاده در حـوالي روسـتاي                     

 .گورت در جاده نائين ـ اصفهان برخورد آرده آه بر اثر آن، عابران پياده به شدت مجروح شدند
ن جاده، اقدام به مسدود آردن جـاده و آتـش زدن            به دنبال اين حادثه، مردم روستاي گورت با تجمع در اي          

بيني    نفر گزارش شده است، خواستار پيش      300آنندگان آه تعداد آنها بيش از         تجمع. نمايند  الستيك مي 
 .اند ضوابط ايمني و حل مشكل اين جاده شده

 .رسد  ساعت، با مذاآره با مسؤوالن محل به پايان مي4 اين تجمع پس از حدود گفتني است،
 

  درگيري مسلحانه در مريوان 
  2003 اآتبر 26  –1382 آبان 4يكشنبه 
گزارش داد، شب گذشته دو نفر از مأموران انتظامي در درگيري مسلحانه با اعضاي » بازتاب«خبرنگار 

  .گروهك آومله در آردستان به شهادت رسيدند
، قصد داشتند در حوالي زماني آه تعدادي از اعضاي مسلح گروهك آومله: در اين گزارش آمده است

مسجد محله چهارباغ مريوان، نسبت به برگزاري تجمع اقدام آنند، يك گشت از مأموران انتظامي در 
  . آنند آند آه به دنبال آن، اعضاي آومله به مأموران انتظامي تيراندازي مي محل حضور پيدا مي

سيدهاشمي و شعبانيان بر اثر اصابت هاي  در اين درگيري مسلحانه دو تن از مأموران انتظامي به نام
  .رسند گلوله به شهادت مي

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
  نشد؟  خوانده  زهراآاظمي پرونده چراگزارش

  2003 اآتبر 27  –1382 آبان 5 دوشنبه -روزنامه اعتماد 
 روز  ــي اســالم  شــوراي  مجلس90   اصـل  آميسيـون راد از اعضـاي  شكوري علي:   سياسي گروه

   اعتراض  زهرا آاظمي  قتـل  در مـورد پـرونـده  آمسيـون  نهايي  گزارش  قرائت  عـدم  در خصـوص گــذشـتـه
  .آرد
   در ماده  آه  مجلس  داخلي نامه  آيين  به راد با اشاره شكوري» اعتماد «  خـبـرنگـار پـارلمـانـي  گــزارش بــه
:   شود، گفت  بايد خوانده  علني  در جلسه  نوبت  بـدون90   اصل سيون آمي  گزارشات  است  مقرر شده116

  .  است  نشده  اما هنوز قرائت  قرار گرفته  علني  دوبار در دستور آارجلسات  گزارش  اين اگر چه
  به  با توجه:   گفت  آقاجري  هـاشم  پـرونـده  گـزارش  قـرائـت  عـدم  به  نود با اشاره  اصل عضو آميسيون

خواهند از   مي  آننـد ديگـر چگـونـه  خــود دفـاع  نتوانند از حــق  اگر نمايندگان  آقاجري  پرونده  منفي تجربه
  . آنند  دفاع  مردم حق

   دارد و بعضي  برآاتي  تاخير افتادن  به  مواقع برخي:  راد گفت  تذآر شكوري  بـه  در پـاسـخ  مجلـس ريـيـس
  . وگو است  گفت  در حال  هم مسائل
   آرده  عمل  رييسه  عضو از هيات  يـك  عنوان  به  وي  فقط  گزارش  اين  قرائت  عدم ، در خصوص  گفـت آـروبـي
  . بزند  ضربه  نظام  به  است  از آارها ممكن بعضي:  و افزود است

   و مجلس  نگهبان  شوراي اگر در موردي:  و پرسيد راد پرداخت  از شكوري  سوالي  طرح  بـه  سپـس آـروبـي
  ؟ ، چيست ايم  و شما ياد آرده  من  آه  سـوگندي  ما بر اساس  نـرسنـد وظيفـه  تـوافـق  بـه با هم

   را به  موضوع گيرد آه  مي  تصميم  مورد مجلس  اما در اين  نيستم  رايزني  مخالف من:  راد گفت شـكـوري
 را   آند آن  را منتفي  يا اليحه  طرح  اصل  آه  است  در حدي غييرات بفرستد و يا اگر بداند ت  تـشخيص مجمع
  .دارد  مي نگه

   شـوراي  بـار بـه  هفـت  يا اليـحـه  طرح  يك  در مواردي  آه چطور است:  افزود  نيز در پاسخ  آروبي مهدي
  . نشود  طي گوييد آه ي را م  سيري  چنين  مهم  اليحه اما در مورد يك. شود  مـي  فـرستـاده نگهبـان
 آند و   برساند يا پافشاري  قانوني  تصويب  را به  بخواهد موضوعي  مجلس اينكه:  داد  پاسخ راد هم شكوري
  توانيم ما نمي:   گفت آروبي.  اختيار است  بفرستد صاحب  تشخيص  مجمع  بگذارد و يا به  را مسكوت يا آن
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   آروبي  صحبت  اين راد به شكوري.   آنيم  خود را دنبال هاي آار  سياسي  خاص هاي  انگيزه براساس
  من.   نيست دانيد درست  مي  سياسي  انگيزه  را براساس  من  شما حرف اينكه:   آرد و گفت اعتراض
   سياسي  در مبارزات  تاآنون  بلوغ  و از سن دانم  خود مي  را شرف  انگيزه  و آن  دارم  سياسي انگيزه
 بوديد   دنيا نيامده  شما به  آه  موقع آن:  داد  داريد و بعد ادامه  سن  پرسيد، شما چند سال آروبي. ام بوده
   شخصيت  را تحقير نكنيد، من لطفا بنده:  داد  پاسخ راد هم شكوري.  بودم  سياسي  مبارزه  مشغول من

   سياسي  تذآر انگيزه  پشت اينكه:   گفت آروبي.  هستم  در مجلس  نماينده  يك  عنوان  و به خود را دارم
  توانم  نمي  هم  و من آنم  مي  خود عمل  تشخيص  به  و من  است  من  عهده ، به  قانوني  يا انگيزه هست

  .  شوم  سياسي  مسائل دستخوش
   سخن  خبرنگاران  در جمع  آه  آروبي مهدي» اعتماد «  خبرنگار پارلماني  گزارش  ديگر،به از سوي

 زهرا   پرونده  در خصوص90   اصل  آميسيون  آرد چرا گزارش  سوال  آه  خبرنگاري  به ،در پاسخ گفت مي
  گويند بايد قرائت  مي  خود دوستان  ندارم  چيزها دخالت  در اين من:  شود ، گفت  نمي  قرائت آاظمي
  .نشود
   قضيه  در مورد اين آارهايي:   گفت نيد، ويدا  مي  مصلحت  را به  آن  آرد آيا قرائت  سوال  خبرنگاري دوباره
   قرائت  گزارش گويند آه مي(  شود  انجام  آارهايي آه) آارند   اين  مدافع  آه آنهايي.   است  انجام در حال
   و رييس  فرد سياسي  يك  عنوان  آرد شما به  سوال  خبرنگاري دوباره.  نيستم  واقعا در قضيه  آه من. نشود
اينجا .  نشود  قرائت  بود آه  اين  نظرشان  اطالعات وزارت:   گفت ، آروبي  چيست تان  نظر شخصي  قوه يك

 و   آنها را بگوييم توانيم  نمي  آه دهد و ما هم  مي  انجام  از آارها را دولت  بسياري ايم ما سپر بال شده
   اما بعدا يكسري  است  معترض  بشدت العات اط  وزارت  زمينه در اين.  است  از ما خواسته  دولت  آه بگوييم

   شدن  حل  طرف  به  آه  است  قرار گرفته  در مسيري  شد پرونده  احساس  آه  گرفت  صورت تحرآاتي
 اما قرار  گيريم  قرار مي  و مورد هجمه آنيم  مي ما تحمل. آند  آار خرابش  اين  وسط رود و نكند اين مي
   خيلي توانم  مي  نماينده  يك  عنوان  به  هم من:  افزود  در ادامه وي. شود  قرائت  گزارش  اين  آه  است شده

  .  آنيم  عمل  نظر همه  آشور بايد به  امنيت  تامين  براي آنم  مي  اما احساس  آنم  عمل شعاري
  بنده:   گفت  آروبي بود ،  گزارش  قرائت  راد در تذآر امروز خود خواهان  شكوري  آرد، آقاي  سوال خبرنگاري

 نشود و باز تذآر  خواهد قرائت  مي  اطالعات  وزارت دانند آه  مي  هم خود دوستان.  باشد  چي گفتم
راد در  شكوري ، علي»اعتماد «  خبرنگار پارلماني  گزارش به.   هستيم  انتخابات  ديگر نزديك دهند، خب مي
 در   گزارش  آه وقتي:   گفت  خبرنگاران  در جمع هرا آاظمي ز  قتل  درخصوص90   اصل  آميسيون  گزارش باره

 را   گزارش تواند آن  مي  هم  االن  همين شود و اال آميسيون  مي  افزوده شود بر اعتبارش  مي  قرائت صحن
   هيات  توسط  گزارش  قرائت  عدم  به  نود در پاسخ  اصل عضو آميسيون. قرار دهد در اختيار مطبوعات

  ها هيچ  مصلحت  اين  آه آنيم  فكر مي  آنند و ما هم  عمل  مصلحت خواهند براساس مي:  گفت رييسه
خواستند با   مي  هم  در مورد آن  آه  آقاجري  هاشم  پرونده مثل:  داد  ادامه وي.  برد  نمي  را از پيش آاري

   معامله اينگونه:  راد گفت شكوري. نشد   بيايد اما اينگونه  تهران  به  ايشان  رفتار آنند تا پرونده مصلحت
   آميسيون  از سوي  اقدامي  چه  آه  سوال  اين  به راد در پاسخ شكوري.  نيست  مجلس  اصال در شان آردن

   بلكه  نيست  من  موضع  شود و اين  قرائت  تا گزارش آنيم  مي ما پافشاري:  شود، گفت  انجام قرار است
   گز  آه  است  اين  نظر آميسيون أ حتي ت اس  آميسيون  موضع اين
   آه  است  دو هفته  زهرا آاظمي  قتل گزارش:  افزود  در ادامه وي. شود بايد خوانده  مي  هم  آقاجري ارش

   به  نود با اشاره  اصل عضو آميسيون. شود  بايد قرائت  تاآيد دارد آه  هم  و آميسيون  است  شده تصويب
   تا به  است  آرده  نود ارايه  اصل  آميسيون  را به  شكايتي  آواليي  الهه خانم:   گفت ضيه ق  اين  به اعتراض
 نود   اصل  باشد آميسيون  اگر الزم  شود حتي  رسيدگي  رييسه  هيات  از سوي  گزارش  اين  قرائت عدم

  .بخواهد   از آنها توضيح  آميسيون  به  رييسه  هيات  از اعضاي  هر يك بايد با دعوت
  

  شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل
  

  شيرين عبادي به دعوت فراآسيون زنان مجلس شوراي اسالمي در محل مجلس حاضر شد
  2003 اآتبر 26  –1382 آبان 4يكشنبه 

شيرين عبادي آه به دعوت فراآسيون زنان مجلس شوراي اسالمي در محل مجلس حاضر شده بود در 
من بسيار مفتخرم آه در مجلس شوراي اسالمي خدمت سروران و : ن گفتجمع تعدادي از نمايندگا
افتخار من از آن جهت است آه مجلس ششم از ديدگاه من مجلسي وراي . نمايندگان مردم هستم

ي برگزيده شدن نمايندگان  اگر شما تاريخ مجالس قبل و شيوه. باشد آنچه از ابتداي مشروطيت بوده مي
  . ي پرافتخاري است  آه عملكرد مجلس ششم آارنامهبينيد را مرور آنيد، مي

وقتي خيل : عبادي اظهار داشت) ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران 
اي بشاش  بينيد آه با نمايندگان خود آار دارند و در انتهاي وقت با چهره جمعيت را در برابر مجلس مي

ي اميد بودن براي مردم افتخاري براي مجلس  آه پناهگاه مردم و مايهبينيد  آنند، مي مجلس را ترك مي
  .است

عبادي ابراز اميدواري آرد آه مجالس آينده نيز از راه و روش مجلس ششم بهره ببرند و همين راه را 
  .ادامه دهند چرا آه مجلس ششم نويدگر دموآراسي در ايران است

ي  مجلس ششم اعالم آرد آه جامعه:  مجلس ششم گفتي صلح نوبل در بيان عملكرد ي جايزه دارنده
اگر ما در . قدر هم سياه نيست ايران بر خالف برخي تبليغات آه متأسفانه غرضي هم در پس دارد، آن
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اين افتخار است آه در آميسيون اصل نود . گرفت ابتداي دموآراسي بوديم چنين مجلسي شكل نمي
 خود مجلس به جايي رسيده آه رأسا به حقوق بشر در ي حقوق بشر نصب شده است و تابلوي آميته

  .آند جامعه رسيدگي مي
اگر خود ما به اين مسايل رسيدگي نكنيم و : عبادي با تأآيد بر رسيدگي به مسايل حقوق بشر گفت

بگذاريد مردم ناراحتي و اشك خود . آيد داند آه چه بر سر ما مي  ببريم خدا مي ها را نزد همسايه داوري
ها توجه آنيم؛ چون دلسوزانه و براي بهتر شدن اوضاع  به انتقاد خودي. ها بريزند نه غريبه ش خوديرا پي
  .باشند  طلبي خود مي ها هستند آه به فكر عافيت تفاوت انتقاد آنندگان خودي بهتر از بي. است

به خواستم فرداي آمدنم به تهران  مي: وي با اشاره به حضورش در مجلس شوراي اسالمي گفت
از شما سروران به خاطر . مجلس بيايم ولي مجلس تعطيل بود و در اولين فرصت اين آار را انجام دادم

بوسم چرا  آنم آه دست يكايك نمايندگان را مي ها تشكر و اعالم مي حضور در فرودگاه و ارسال تبريك
  .دمآه شما نمايندگان مردميد و اداي احترام من به شما، يعني اداي احترام به مر

البته قبال . ي شكر به جا آوردم  وقتي خبردار شدم سجده :ي چگونگي خبردار شدنش گفت عبادي درباره
شنيده بودم آه آانديداي راه يافته به دور نهايي از ايران، هاشم آغاجري به دليل دفاع از آزادي بيان و 

فني به من اطالع دادند آه اين اي ماليم از اسالم است ولي وقتي در فرانسه بودم، تل نشان دادن چهره
  .جايزه به من داده شده است

اين جايزه از آن نياآان ما بوده است، از آن تمدني است : عبادي با اشاره به تمدن بزرگ ملت ايران گفت
آه آورش آبير در منشور خود اولين قانون حقوق بشر را نوشت و ما فرزندان آن تمدنيم، تمدني آه با 

  .را حفظ آرديمچنگ و دندان آن 
. ايم و اين جايزه به يك ايراني خيلي دير داده شد هاي بزرگي به جهان آرده ما خدمت: وي تصريح آرد

اين جايزه نشان داد آه جهان قبول آرد آه اسالم دين خشونت و ترور نيست و اگر آسي چنين 
  .آند آند تنها از نام اسالم سوءاستفاده مي اسالمي معرفي مي

آساني آه جنگ را از بيست سال پيش در : ها اشاره آرد و گفت  نوبل به تئوري جنگ تمدنبرنده جايزه
  .ها بيشتر از اختالف، اشتراك دارند آنند، بدانند آه تمدن هاي جهان تئوريزه مي دانشگاه
اين جايزه به زن ايراني مسلمان مدافع حقوق بشر بود و جهان به مبارزات بر حق و : وي گفت

زنان مسلمان وضعيت خوبي در آشورهاي . ي زنان ايران رسميت داد و آن را قدر نهاد نهساالرا مردم
  . اسالمي ندارند و خواهان بهبود شرايط خود هستند

. توان با جنگ، به صلح و آرامش رسيد شود و نمي ي حقوق بشر وارد مي صلح از دروازه: عبادي گفت
 آنها باالخره براي احقاق حق خود جهان را به آشوب رود بايد دانست آه وقتي حقوق آساني از بين مي

  .آشند مي
هاست آه شروع  طلب در ايران سال جريان اصالح: طلب در ايران اشاره آرد و گفت وي به جريان اصالح

اي به دور از خشونت و احترام به آرامت انساني است و خواهان سربلندي ايران  شده و خواهان جامعه
خواهي مردم ايران هستم و اين جايزه متعلق به اين   درياي خروشان عدالتاي از است و من قطره

  !آنم آه اعطاي اين جايزه و آسب اين پيروزي بر همگان مبارك درياي خروشان است و اعالم مي
به گزارش خبرنگار ايسنا در ابتداي جلسه تعدادي از نمايندگان طي سخناني دريافت جايزه صلح نوبل را 

 .گفتندعبادي تبريك 
 

  ديدگاههاي نيروهاي سياسي در مورد شرايط آنوني ايران 

  
 آقايان؛ چرا از مراجعه به آراي عمومي مي ترسيد؟ 

  1382سوم آبان  - محمد ملكي
بدوِن روشن شدن تكليف نظام واليي و نهادهاي انتصابي از جمله شوراي نگهبان و مجمع تشخيص 

له اساسي و ريشه اي واليت مطلقه فقيه هر انتخابي از مصلحِت نظام و قوه قضاييه به ويژه حل مسئ
سوي مردم اعم از برگزيدن نمايندگان مجلس شورا يا رياست جمهوري فاقد قدرت اجراي خواست هاي 

  مردم خواهد بود 
  

  بسمالحق
  با نام آزادي، آگاهي و عدالت
doctormaleki@yahoo.com  

  هموطناِن آگاه
يك ميشويم، بحثها، نظريه پردازيها، برنامه ريزيها و فريبكاري هاي جناح هرچه به انتخابات دورة هفتم نزد
  .هاي حاآميت زيادتر مي شود

از جمله آقايان خامنه اي، خاتمي " نظام واليي"اين روزها تمام سخنراني ها و گفتگوهاي مقاماِت عالِي 
ي صندوق هاي رأي آشاند و حول اين محور است آه چگونه مي توان بار ديگر مردم را به پا… و آروبي و

  .براي حاآميت تا حد ممكن مشروعيت و مقبوليت دست و پا نمود
در روزهايي آه استراتژيست ها و سردمداراِن اصالحات در نوشته ها و گفته هايشان پايان و مرگ 
آه در اصالحاِت خود ساخته را اعالم مي آنند و در حالي آه مردم به ويژه نسِل جوان و بسياري از آنها 

انتخاباِت رياست جمهوري و مجلس مدعي اصالحات صادقانه و بي ريا پاي صندوق هاي رأي رفتند و به 
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  :هموطنان آگاه
د نزديك مي شود يك بررسي بي طرفانه از آارنامة نظام  سالگي خو25به " نظاِم واليي"اين روزها آه 

روشنگر اين واقعيت است آه ملت ما بعد از ربع قرن به شعارهاي انقالب آه جمهوريت و آزادي و برابري 
و مردم ساالري و قانون مداري و وااليي مقام انسان بود نه تنها نزديك نشده آه از اين خواست ها 

عه با فقر و فساد و اعتياد و بي عدالتي، تبعيض و استبداد و پايمال شدِن بسيار فاصله گرفته و جام
  .حقوق انسان ها دست به گريبان است

  در چنين شرايطي چه بايد آرد؟
اآثريت مردم بر اين باورند آه بدوِن روشن شدن تكليف نظام واليي و نهادهاي انتصابي از جمله شوراي 

 قوه قضاييه به ويژه حل مسئله اساسي و ريشه اي واليت نگهبان و مجمع تشخيص مصلحِت نظام و
مطلقه فقيه و قدرِت مافوق قانوِن ولي فقيه هر انتخابي از سوي مردم اعم از برگزيدن نمايندگان مجلس 

شورا يا رياست جمهوري فاقد قدرت اجراي خواست هاي مردم بوده و تنها وسيله اي خواهد شد در 
، بنابراين بايد با يك تغيير اساسي در نهادهای "نظام واليي" و ماندگاري دسِت قدرِت مطلقه و پايداري

انتصابی و تبديل آنها به نهادهای انتخابی و در نتيجه برگزيده شدِن افراد مستقل و مردمساالر و خوش 
م سابقه اي آه در مقابل هيچ بتي سرفرود نياورند و نه ظالم و نه ظلم پذير باشند و تنها به سعادت مرد

و استقالل و عظمت ايران بينديشند، کسانی که بتوانند مقدمات يك همه پرسي آزاد و دور از اعمال 
در غير . نفوذ قدرت پرستان جهت تعيين نوع حكومِت آينده و قانوِن اساسي حاآم بر آن را فراهم سازند

يي، شرآت و اين صورت و با وضع آنوني و برجا و برپابودن عوامِل شكست و مرگ اصالحات ادعا
همكاري در گرم آردِن تنور انتخابات مجلس هفتم ظلم به آرمان هاي ملت در برپايي يك جمهوري 

www.iran-archive.com 



  
  .82 مهر 26محمدرضا خاتمي دبيرآل حزب مشارآت، روزنامه شرق، شنبه ) 1(
ائتالف براي استقرار نظامي "ميه هاي انجمن هاي اسالمي دانشجويان از جمله اعالميه اعال) 2(

  .82 مهرماه 8انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرآبير، سه شنبه " دموآراتيك
  .آيت اهللا منتظري، تهران، خبرگزاري آار ايران) 3(
 

  تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

دخالت ايران در انتقال اعضاي القاعده به : شد  العام به نقل از منابع آمريكايي و انگليسي مدعي  الرأي
  عراق  

  2003 اآتبر 26  –1382 آبان 4يكشنبه 
روزنامه الرأي العام چاپ آويت همزمان با اعالم رسمي ابالغ گزارش ايران به شوراي امنيت سازمان 

شان، به   ضاي دستگيرشده شبكه تروريستي القاعده به آشورهاي متبوعملل متحد در مورد استرداد اع
حضور اعضاي القاعده در : و انگليسي در عراق مدعي شد  نقل از منابع نزديك به نيروهاي آمريكايي 

  .سعودي و ايران انجام گرفته است  هاي موجود در غرب عربستان  عراق از طريق راه
 يك مسؤول آمريكايي با بيان اين مطلب، ايران را   زاري آار ايران، ايلنا،به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگ

  .ها از مرزهاي آشورمان متهم آرد  به دست داشتن در جريان عبور تروريست
تهران از توقف حرآت اين افراد عاجز است چرا آه آنان به سمت استان ايالم واقع در غرب : وي گفت

در جنوب و " آوت"اچاقچيان محلي از مرز عبورآرده و وارد شهرهاي آنند و با آمك ق  ايران حرآت مي
  .شوند  در مرآز عراق مي" بعقوبه"

اعضاي القاعده آه از بلوچستان پاآستان : اين منبع آه نخواست نامش فاش شود، همچنين ادعا آرد
يران اقامت غربي ا  شوند، در دو شهر در استان سيستان و بلوچستان در جنوب  وارد خاك ايران مي

شوند در نزديك مرآز   هايي آه از شهر هرات واقع در غرب افغانستان وارد ايران مي  آنند اما مجموعه  مي
آوري نيروها، نيروهاي امنيتي ايراني اقدام به تحقيق   آيند و در هنگام جمع  استان خراسان گرد هم مي

  .آنند  در خصوص هويت حقيقي اين افراد و بازداشت آنها مي
عضو " ابومصعب الزرقاوي"اي از اعضاي القاعده آه وابسته به   همچنين عده: افزايد  اين روزنامه مي
االصل شبكه القاعده هستند، نظارت و آنترل اين افراد را بر عهده دارند آه پس از انتقال   بلندپايه اردني

  .پيوندند  ه انصار االسالم مياين افراد به مناطق شمالي و آردستان عراق اين افراد در آنجا به گرو
صدها تن از طرفداران : اند  اين منابع وابسته به نيروهاي آمريكايي و انگليسي همچنين اظهار داشته

  . آنند  ها براي براندازي نيروهاي آمريكا آار مي  الدن در آنار بعثي  بن  اسامه
و همچنين داوطلبان عرب در عراق افزوده در نيمه آگوست گذشته بر تعداد اين عناصر : اين منابع افزودند

اي مبني بر دستور القاعده به   هاي اطالعاتي آمريكا نيز از امكان دريافت نامه  شده است و دستگاه
  .اند  اعضاي خود براي جهاد در عراق خبر داده

وارد شدن العام، بعضي از محافل آمريكايي نيز بر اساس اطالعات منابع اسرائيلي از   به نوشته الرأي
  . دهند  بعضي از مبارزان از طريق مرزهاي سوريه گزارش مي

تعداد اين مبارزان از مبارزان عراقي موجود در نوار شمالي موصول ـ حديثه و نيز نوار : اين منابع افزودند
  .مياني رمادي ـ فلوجه نيز بيشتر شده است

ن اين افراد خودداري آرده است و در نتيجه اين ايران به دليل مسائل امنيتي از پذيرفت: اين منابع افزودند
  پايان پيام. شود  افراد به سمت سوريه رفته و از آنجا وارد عراق مي

 
  اند    آشور امضاآننده پروتكل زير بار ذلت رفته80توان گفت هر   نمي:  آصفي

  2003 اآتبر 26  –1382 آبان 4يكشنبه 
گزارش جمهوري اسالمي در خصوص ليست : م آردحميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امورخارجه اعال

  . متحد ارائه شد  ملل  بازداشتي اعضاي القاعده در ايران يك ماه پيش به شوراي امنيت سازمان
در راستاي اجراي قطعنامه : به گزارش خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران، ايلنا وي افزود

تگير شده القاعده در ايران تحويل داده شد و همچنين در  نفر از اعضاي مظنون دس78، اسامي 1455
 نفر آه به صورت غير قانوني از 2300 نفر ديگر آه مسترد شده بودند و اسامي 147هاي   اين گزارش، نام

 از مرز پاآستان به طور غير قانوني به ايران آمده بودند و ما آنها را به مرزبانان 82 تا تير 81آبان 
  . داديم، آمده استپاآستاني تحويل

هاي   مبارزه جمهوري اسالمي با القاعده و گروه: آصفي در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي گفت
خشونت طلب بر اساس تشخيص مسؤوالن نظام است و آنچه جمهوري اسالمي در اين خصوص انجام 

  .هاي مستقل خود است  دهد بر اساس سياست  مي
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شود به هيچ وجه درست نيست و بر مبناي   ي افراد گفته مياخباري آه در خصوص بعض: وي افزود
شايعه و حرف و گمان است اما اينكه چه آساني در ايران حضور دارند جمهوري اسالمي ترجيح 

  .دهد به دليل ابعاد امنيتي از افشاي نام آنها خودداري آند    مي
سازي اورانيوم تفاوتي بين   يدر تفسير تعليق غن: سخنگوي وزارت امورخارجه همچنين اظهار داشت

ايران و اتحاديه اروپا وجود ندارد و هر وقت احساس آنيم آه الزم است تعليق را آنار بگذاريم، اين آار را 
  .آنيم  مي

ما از حق خود : ، گفت»آيد  منتظريم ببينيم در روند آار چگونه اعتماد سازي بوجود مي« وي با بيان اينكه 
  .آنيم  اي چشم پوشي نمي   از تكنولوژي هستهبراي استفاده صلح آميز

ما : ، گفت»ما براي امضاي پروتكل پيش شرط تعيين نكرديم« سخنگوي وزارت خارجه با تأآيد بر اينكه
  . مالحظات و حقوق طبيعي خود را بيان آرديم و خوشحاليم آه اين مالحظات رعايت شد

ما در مورد اين   : منافع مدارانه دانست و گفتوي توافق هاي صورت گرفته در نشست تهران را منطقي و
توافق نه ذوق زده شده ايم و نه احساس شكست مي آنيم؛ قدمي آه جمهوري اسالمي ايران براي 

  .هاي بين المللي و تأمين مالحظات خود برداشت قدم بزرگي بود  حفظ منافع و ايفاي مسئوليت
در اين گفت وگوها ما : نامه تهران گفت   اروپا به توافقوي در خصوص اقدامات ايران در برابر عدم پايبندي

هايشان عمل نكردند ما هم   از اروپا خواستيم نشان دهند آه سياست مستقلي دارند و اگر آنها به گفته
  .آنيم البته ما ترديد داريم سه وزير مطالبي بگويند و بعد خالف آن را عمل آنند  به تعهداتمان عمل نمي

تصويب پروتكل بايد مراحل قانون خود : صويب نپيوستن به پروتكل الحاقي در مجلس گفتآصفي درباره ت
گيرند و تصميم مجلس براي دولت الزام   را طي آند و در مرحله آخر مردم از طريق نمايندگان تصميم مي

  .آور است
براي بررسي گزارش آنها : اند، گفت  وي با اعالم اين خبر آه بازرسان آژانس امروز به تهران وارد شده

آيند و همچنين قصد دارند مذاآرات قبلي   اي آه از طرف ايران به آژانس ارائه شده است، مي   صفحه200
  . خود را با ايران پيگيري آنند

هاي مقابل ما پذيرفتند اسرار مملكت ما حفظ شود و به   طرف:  سخنگوي وزارت خارجه تصريح آرد
اي وارد نشود و همچنين ما از آنها خواستيم در اجالس بعدي شوراي   حيثيت ما و امنيت ملي ما خدشه

  .حكام، سياسي گري نشود و مسائل فني دنبال شود
ما به همه عقايد و : وي در خصوص چگونگي توجيه افكار عمومي داخلي در مورد امضاي پروتكل گفت

البته . قادها استفاده آرده استدر بسياري از مواقع وزارت خارجه از انت. گذاريم  احساسات احترام مي
ها دخيل بودند، بنابر اين بحث   داند آه اين اقدام با اجماع صورت گرفت و همه ارگان  افكار عمومي مي

خيانت و سازش مطرح نيست و نظام و مسؤوالن نهايت درايت را به خرج دادند آه حداآثر منافع را به 
  .دست آورند و موفق شدند

اند و    آشور پروتكل را امضا آرده80تا به حال . گرفت  اقدام ضروري بود و بايد انجام مياين : وي ادامه داد
اگر اين گونه برخورد آنيم . اي عليه ما نشده است   امضاي ما باعث هيچ واآنش خاص و فوق العاده

  . اند   آشور امضا آننده پروتكل زير بار ذلت رفته80يعني هر 
گيرد و در آن   ا براي تصويب پروتكل با مجلس آن موقع آه الزم شود صورت ميه  رايزني: آصفي تأآيد آرد

  .رود و در اين خصوص بحث وتبادل نظر خواهد آرد  موقع آقاي خرازي به مجلس و آميسيون مربوطه مي
آيا در گزاررشي آه به آژانس ارائه شد درباره منشأ آلودگي تأسيسات « وي در پاسخ به اين سوال آه

  .طي آن اسناد هر چه الزم بود، گفتيم: ، گفت»ي صحبتي شده استا  هسته
بعد از امضاي پروتكل رابطه ما با آشورهاي اروپايي گسترش خواهد : سخنگوي وزارت خارجه گفت

داشت آما اينكه خرازي در سفر خود به مادريد با آريس پاتن و فراتيني صحبت آرد و مشخص بود 
  . شده استتري بر روابط حاآم  وضعيت عادي

  .از آن زمان آه صحبت شد،به آن عمل شده است: وي در خصوص زمان توقف غني سازي اورانيوم گفت
 آشورهاي دارنده بايد آشورهاي ديگر را ياري دهند و انتظار NPTبر اساس قرارداد : آصفي تصريح آرد

  .داريم آشورهاي اروپايي با ايران در اين زمينه همكاري آنند
 نفر ذآر آرده 12داد اعضاي القاعده آه در اختيار ايران قرار دارند و خرازي تعداد آنها را وي در خصوص تع

  .تري دارند  تعدادي هستند اما احتماًال آقاي خرازي اطالعات دقيق: بود، گفت
اين :  هزار جوان ايراني گفت10سخنگوي وزارت خارجه درباره اعترافات طه ياسين رمضان به قتل 

  .آند  ه وزارت خارجه با مسؤوالن عراقي گفت و گو ميموضوعي است آ
: وي اظهارات نماينده انگليس در عراق را ناشي از تازه وارد يا خواب آلود بودن وي دانست و گفت

  .اظهارات وي توسط جك استراو نيز رد شد
 در سفر آصفي در خصوص اقدامات وزرات خارجه درباره دستگيري زاهدي، استاد دانشگاه آاليفرنيا آه

 مادر زاهدي خواستار اقدام وزارت خارجه در   :خود به ايران ، به جرم جاسوسي دستگير شده بود، گفت
  .ايم جزئيات اين پرونده را به ما اطالع دهد  اين خصوص شده است و ما نيز از قوه قضائيه خواسته

اي ايراني براي سازندگي در ه   ميليون دالر به شرآت300در آنفرانس مادريد قرار شد ايران : وي گفت
تواند   عراق اعتبار دهد و همچنين آمادگي خود را براي اعزام يك ميليون زائر در سال را به عراق آه مي

  .چرخه اقتصادي عراق را فعال آند، اعالم آرديم
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 امنيت و ثبات در عراق تأثير مستقيم بر جمهوري اسالمي دارد و ما: سخنگوي وزارت خارجه ادامه داد
سازي، برق و انتقال   به دليل مرز مشترك و پيوندهاي فرهنگي با اين آشور توافق آرديم در خصوص راه

  .نفت در عراق همكاري آنيم
در مادريد بحث جدي در اين خصوص انجام داديم آه اگر بخواهيم آارها در : آصفي خاطر نشان ساخت

ظر سازمان ملل قرار گيرد و حضور اشغالگران عراق سامان يابد بايد همه چيز را در دست مردم و زير ن
  پايان پيام. تواند امنيت را تأمين آند  نمي

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  حمله راکتی به هتل الرشيد در بغداد
  2003 اآتبر 26  –1382 آبان 4يكشنبه  -بي بي سي 

  .آن يک مقام ارشد آمريکايی حضور داشته، شليک شده استچند راکت به يک هتل در بغداد که در 
  . پل ولفوويتز، معاون وزير دفاع آمريکا، که به هنگام اين حمله در هتل بود، جراحتی برنداشته است

اما يک سخنگوی نظامی آمريکايی اعالم کرده که در اثر اين حمله موشکی يک آمريکايی کشته شده 
  . است

 هتل بوده است که از محل اصابت راکتها بسيار باالتر 12دفاع آمريکا در طبقه محل اقامت معاون وزير 
  .بوده است

به هنگام حمله آقای ولفوويتز قرار بود در جلسه ای در خصوص عمليات برق رسانی به بغداد شرکت 
  .کند

  .اين سفر دوم آقای ولفوويتز به عراق در سه ماه گذشته است
يتز در اظهارات کوتاهی گفت که اين حمله کار عده ای تبهکار است که هنوز بدنبال اين حادثه آقای ولفوو

  .از رژيم سابق عراق حمايت می کنند
  .اما وی تاکيد کرد که اکثريت مردم عراق بتدريج در حال ساخت يک کشور آزاد هستند

  .بغداد شليک شد" الرشيد"گزارشها حاکی است که دست کم هشت راکت به سمت هتل 
  .هتل الرشيد يک روز پس از آن اتفاق افتاد که مقررات منع رفت و آمد در بغداد، برداشته شدحمله به 

يک خبرنگار بخش اينترنتی بی بی سی در پايتخت عراق می گويد که بسياری از عراقيها معتقد 
هد هستند که با برداشته شدن مقررات منع رفت و آمد، حمله عليه نيروهای آمريکايی افزايش پيدا خوا

  .کرد
  .پايان می يابد)  اکتبر26(سفر سه روزه معاون وزير دفاع آمريکا به عراق روز يکشنبه 

اعمال تروريستی مانع از عزم آمريکا برای انجام عمليات خود در عراق نخواهد "آقای ولفوويتز گفته که 
  ."شد

  .بسياری از مقامات نظامی و غير نظامی آمريکا در هتل الرشيد اقامت دارند
  .ماه گذشته نيز حمله ای راکتی به اين هتل شد اما خسارت چندانی ببار نياورد

اين هتل در نزديکی يکی از قصرهای صدام حسين، رهبر سابق عراق قرار دارد و بشدت از آن محافظت 
  .می شود

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
سپاه بدر رسما به سازمان بدر :  گفتگو با مهر مشاور سياسي رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي در

  براي توسعه و بازسازي عراق تبديل شد 
  2003 اآتبر 26  –1382 آبان 4يكشنبه 

مشاور سياسي رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق تصريح کرد ، سپاده بدر شاخه نظامي 
  ازي عراق تغيير ساختار داد مجلس اعالي انقالب اسالمي رسما به سازمان بدر براي توسعه و بازس

مشاور سياسي رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق درگفتگوي " سيد محسن حکيم"
با توجه به اينکه منافع ملت : اختصاصي با خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود

شود ما همواره اعالم کرده عراق درحال حاضر اقتضا کرده است ، چتر امنيتي در تمام عراق گسترده 
  .ايم آمادگي الزم را  براي مشارکت در ايجاد امنيت در عراق داريم 

 ماه پيش يعني پيش از شهادت آيت اهللا محمد باقر 4وي تاکيد کرد ، بحث تغيير ساختار سپاه بدر از 
ين نداشته حکيم رييس فقيد مجلس اعالي انقالب اسالمي مطرح بود و سپاه بدر نيز هرگز سالح سنگ

  .که تحويل بدهد
متاسفانه برخي سايت ها وشبکه هاي خبري اخباري به دروغ در اين باره منتشر مي کنند ، : وي گفت
تغيير ساختار سپاه بدر در راستاي تغييرات و دگرديسي هاي صورت گرفته در عراق و با  توجه : بايد گفت

يکي از لوازم توسعه برقراري امنيت است :  کرد وي تاکيد.به منافع ملت عراق انجام انجام گرفته است 
  .و لذا سازمان بدر براي توسعه به طور کامل در اين راه مشارکت فعال خواهد داشت 

حکيم تصريح کرد ، تا پيش از سرنگوني رژيم صدام سپاه بدر حضور فعالي در مبارزه به اين رژيم ظالم 
عه عراق از اهميت بااليي برخودار است ، لذا اين داشت اما بعد از سرنگوني صدام ، بازسازي و توس
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تشکيالت تغيير ساختار داده است ، بنابراين به آن شکلي که برخي رسانه ها و سايت هاي اينترنتي 
اعالم کرده اند ، سپاه بدر منحل شد ، اين خبري دروغ است ، سپاه بدر منحل نشده  بلکه تغيير 

  .ساس تغييرات موجود و منافع ملت عراق صورت گرفته است ساختار داده و اين تغيير ساختار برا
آقاي سيد عبد العزيز حکيم رييس مجلس : مشاور رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق افزود 

اعالي انقالب اسالمي نيز امروز رسما اين خبر را اعالم کرده است و اين سازمان زير نظر مستقيم آقاي 
گفتني است . خواهد کرد و اقاي عامري نيز دبير کل اين سازمان است سيد عبد العزيز حکيم فعاليت

برخي سايت هاي اينترنتي اعالم کرده بودند ، سپاه بدر رسما منحل شد و اشاره اي به تغيير ساختار 
 .آن و تبديل آن به سازمان بدر براي توسعه نکردند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان4:  تهرانروزنامه های

  2003 اآتبر 26  –1382 آبان 4يكشنبه  -بي بي سي 
روزنامه های يکشبنه تهران پس از گذشت يک هفته از توافق های تهران با وزيران خارجه سه کشور 
اروپائی در مورد پذيرش شرايط شورای حکام سازمان بين المللی انرژی اتمی، همچنان در خبرها و 

  .های مخالف و موافق درباره اين تصميم ادامه داده اندگزارش های خود به بحث 
 از سخنان بهزاد نبوی نايب رييس مجلس در تائيد الحاق ايران به پروتکل الحاقی خبر داده که شرق

  .گفته است با اين تصميم، عقل را بر احساسات و شعور را بر شور حاکم کرديم
صلی اصالح طلبان در مجلس ياد می شود به نوشته اين فعال سياسی که از او به عنوان نظريه پرداز ا

 در يک سخنرانی که عنوان آن تحريم يا مشارکت در انتخابات بود گفته است اگر پروتکل را نمی شرق
  .پذيرفتيم و پرونده ايران به شورای امنيت می رفت سرنوشت خوبی در انتظار ما نبود

نی را که مذاکرات بر سر روابط ايران و سازمان روزنامه های مختلف يکشبنه توضيحات تازه حسن روحا
 بين اللملی انرژی اتمی را سرپرستی می کرد منعکس کرده اند که در آن بدون نام بردن از روزنامه های

  . به آن ها که توافق ها را ننگين می خوانند انتقاد کرده استکيهان و جمهوری اسالمی
الی امنيت ملی به خبرنگاران گفته است نبايد مسائل را  دبير شورای عايرانبر اساس نوشته روزنامه 

بزرگ کرد در هر مرحله ای بايد به طوری رفتار کنيم که مصالح و منافع سنجيده شود و مردم را درگير 
  .مشکالت تازه ای نکنيم

 به عهده گرفته که بدون بردن جمهوری اسالمیپاسخ گوئی به گفته های حسن روحانی را روزنامه 
دشمنان يك پرونده قالبی و مرده در آرژانتين را احيا و يكی از ديپلماتهای : ز وی نوشته استنامی ا

ايرانی را در انگليس بازداشت آردند و دو خبرنگار ايرانی را در عراق بازداشت آردند و با يكی دو بيانيه و 
  .تبليغات ماهواره ای و حمايت از اغتشاشات داخلی به منظور خود رسيدند

 در پاسخ حاميان امضای پروتکل نوشته ما برای آن آه توپ در زمين ما  جمهوری اسالمیامهروزن
. نباشد و هم به بازرسی های اهانت آميز از آل آشور و هم به تعليق غنی سازی اورانيوم تن داديم

  !!اين يك پيروزی بزرگ خيالی
رفت غيرت و وقار دهه اول آجا :  آمده است جمهوری اسالمیدر پايان سرمقاله حماسی روزنامه

انقالب آه همه دنيا و قراردادها و تهديدهايشان و همه فشارها و تهمت هايشان را پشيزی نمی 
خريديم و همه دنيا را در برابر خود و تسليم و خاآسار و تماشاچی آرده بوديم و بازيگر اصلی و خود ما 

  .بوديم
ان نمی گويند اصوال چه انتخاب ديگری وجود داشت که  در مقاله ای نوشته مخالفان با توافق تهراعتماد

آبرومندانه و دارای مشروعيت باشد، ريسک کمتری داشته باشد و در عين حال به حفظ دارائی های 
  .اتمی کشور بينجامد

 نوشته است توافق های هفته گذشته تنها راه کار واقعی بود که از اعتمادجالل خوش چهره در مقاله 
رها خالص شديم و فرصت کنونی امکانی برای موقعيت سازی های آينده ايجاد کرده که بار سنگين فشا

  .اگر اجازه دهند به بار بنشيند
 در مقاله ای نوشته و وقتی کسانی به رييس جمهور، دبير شورای عالی امنيت ملی به آفتاب يزد

و هيچ کس هم از اهانت بهانه مخالفت با توافق های تهران با القابی توهين آميز اهانت می کند 
  .کنندگان انتقادی نمی کند به نظر می رسد که گروهی از مصونيت آهنين در کشور برخوردارند

 با يادآوری اين که حسين لقمانيان نماينده مجلس سال گذشته به عنوان اهانت به آفتاب يزدسردبير 
تصميمی که رهبر جمهوری اسالمی و قوه قضاييه به زندان افتاد از قوه قضاييه پرسيده ذلت بار خواندن 

  .رييس جمهور آن را تائيد کرده اند اهانت نيست
 اين است که آيا هر گروه ديگری که بخواهند به تصميم های گرفته شده آفتاب يزدسئوال ديگر سردبير 

از طرف حکومت اعتراض کنند مانند تظاهرکنندگان اين هفته نمازهای جمعه تهران و قم اجازه خواهند 
  .داشت

 که در جمهوری اسالمی با استخراج بخش هائی از سرمقاله روز شنبه روزنامه آفتاب يزدطنزنويس 
آن اشاره شده بود که يک سفير و عده ای نماينده مجلس و يک فرماندار اسرار سری کشور به بيگانگان 

  .رد مشترکی دارنددادند نوشته مقايسه اين نوشته با نوشته دو سه روزنامه ديگر نشان می دهد که د
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محمد حسن روان بخش در پايان به طعنه و طنز درباره مخالفت های تندی که با توافق های اخير تهران 
يا شايد اين . می شود نوشته قافيه تنگ آمده است، تابو شکسته و هضم واقعيت سخت شده است

  .برادران می کوشند اثبات کنند که حرف مرد يکی است
توافق های ايران و کشورهای اروپائی بر سر فعاليت های هسته ای ايران را با  در مقاله ای ايران

کنفرانس مادريد برای بازسازی عراق مقايسه کرده و هر دو را نشانه هائی از مصالحه جوئی جهانی 
  .دانسته که بر اساس واقع بينی می کوشند بر مشکالت سياست خارجی خود فايق آيند

رکت مخالفان جنگ عراق در کنفرانس بازسازی آن کشور نوشته اين تعريف محمد نوری با اشاره به ش
جديد ديپلماسی است که به دولت ها ديکته می کند که فارغ از حسن و قبح تصميم ها به فکر منافع 

  .ملی باشند
روزنامه های يکشنبه، بدون تحليل خاصی از قول منابع خارجی خبر داده اند که ايران فهرست کسانی 

  .لقاعده را که در اختيار دارد به سازمان ملل ارائه داده استاز ا
در حالی که گفته می شود عده ای از گروه های تندرو با تحويل سران القاعده مخالفند ولی در هفته 
  . های اخير هيچ کدام از جناح های سياسی با تحويل دستگيرشدگان القاعده مخالفتی ابراز نکرده اند

  
  گوناگون

  
    ز ظهور تا سقوط ا صدام

  2003 اآتبر 27  –1382 آبان 5دوشنبه  -روزنامه اعتماد 
   آه چين.   پيوست  عراق  به  اسلحه  فروشندگان  صف  به1970   دهه  زود و در پايان  نيز خيلي  غربي آلمان

 آرد و خود   استقبال  عراق  به  اسلحه ، از فروش  داشت  اشتغال  آموزشي  مونتاژ هواپيماي در مصر به
  در طول.   نداشت  دريغ72  تي هاي  تانك  از تحويل  شوروي  آه در حالي.   فروخت  عراق  به59  تي هاي تانك
  هاي  هوتيزر و موشك هاي استراليا توپ.   گرفت ها فزوني  عراقي  خريدن  اسلحه ،موج  با ايران  عراق جنگ

   هر جا مراجعه  به  خريد اسلحه دالالن.  داد  تحويل  عراق  به  و هات2 اوالند هاي  موشك آروزير و آلمان
   آن  نام  آه  پرداخت  عراق  به مارتل  موشك  فروش  به فرانسه.داشتند  مي  دريافت آردند آاتالوگ مي

   را در قرن  مسلمان  اعراب  نيروهاي  آه مارتل  شارل  نام  به  فرانسوي  پادشاهي تصادفاص از شواليه
،در  صدام.  بود  شده  گرفته  بود،الهام  داده  شكست  فرانسه  در جنوب  پواتيه  و در محل  ميالدي هشتم

   تانك  دستگاه400   نوبت مثالص در يك.  بود ودلباز و دله آوپتر و هواپيما،بسيار دست ، هلي خريد تانك
   ،مانند شاه  هم صدام.   فروخت راق ع  به  فروند توپ200   نوبت استراليا در يك.  خريد  از شوروي72 تي
 ،دستور خريد   آارآزموده  و خلبانان ديده  دوره هاي  تانكيست  در اختيار داشتن زد و بدون  مي  حرص ايران
  ها و هوا تانك. داد  مي  پرشمار اسلحه اقالم

 در   سوريه  و نيز بندرهاي  در اردن  بندر عقبه بيشتر از طريق) هوا و دريا  اندازها از طريق پيماها و موشك
 . يافت  مي  انتقال  زيرزميني  انبارهاي  رسيد و به  مي  عراق  به پيوسته( مديترانه
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