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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
 آاظمي)هرا ز(زيباپرونده 

  
  راي پرونده زهرا آاظمي صادر شد

  2004 ژوئيه 24 – 1383 مرداد 3شنبه 
: وآيل مدافع اولياء دم زهرا آاظمي از صدور راي پرونده زهرا آاظمي خبر داد و گفت: خبرگزاري فارس

  .اين راي توسط قاضي فراهاني صادر و بعدازظهر امروز به ما ابالغ شده است
به : گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اعالم اين مطلب گفتمحمدعلي دادخواه در 

موجب اين راي تنها متهم مطروحه در پرونده حكم برائت گرفته و دادگاه با استناد به منابع اسالمي، 
حكم به پرداخت ديه مقتوله از بيت المال در حق اولياء دم صادر آرده آه بايد از طريق دولت پرداخت 

  . شود
حق آن بود آه دادگاه به اعتراضات وآالي مقتوله توجه مي آرد، آه اصوال نقض موارد تحقيق : وي گفت

  . را عاملي دانستند آه آن آيفر خواست را صادر آنند
راي صادره ناظر به تمام اقدامات رخ داده و شامل افراد مظنون و متهم نيست و : دادخواه اظهار داشت

  . ار شهود بود مي توانست راه گشاي دادگاه باشداصوال دليل ابزاري آه احض
با توجه به اين اصل آه اجراي عدالت در آن تصريح شده :  قانون اساسي گفت156وي با اشاره به اصل 

اميدواريم با اعتراض به اين راي دادگاه تجديدنظر يا هر مرجع ديگري آه مبادرت به رسيدگي خواهد آرد 
  . في بكندبه اين موازين اصولي توجه آا

مجموع وآالء به اين راي اعتراض خواهند آرد تا در دادگاه تجديدنظر اجراي عدالت به : وي تصريح آرد
  . نحوه احسن محقق شود

  
   عراق-مجاهدين خلق ايران

  
  موقعيت حقوقي مجاهدين مستقر در اشرف به رسميت شناخته شد

  2004 ژوئيه 24 – 1383  مرداد3ه  شنب-دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
طي بيانيه يي خطاب به ساآنان اشرف موقعيت حقوقي آنها , فرماندهي نيروهاي چند مليتي در عراق

  . را اعالم آرد
در اين بيانيه اياالت متحده امريكا تأييد آرده است آه پرسنل سازمان مجاهدين خلق ايران مستقر در 

  .باشندژنو مي 4مشمول آنوانسيون » افراد حفاظت شده«اشرف  
بر اين اساس،آنترل  و محدوديتهاي اعمال شده بر مجاهدين  برطرف خواهد شد و در عين حال حفاظت 

  . از قرارگاه اشرف آماآان بر عهده نيروهاي امريكايي خواهد بود
 صادر شده، به اطالع آميته بين المللي 2004 ژوئيه 2بيانيه فرماندهي نيروهاي چند مليتي آه در تاريخ 

  . آميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد و دولت عراق رسيده است, رخصليب س
نامه براي نفرات سازمان موافقت«اي تحت عنوان  نامهبه قرار اطالع، اين بيانيه، پيش از امضاي موافقت

  .صادر شده بود» مجاهدين خلق ايران در اشرف
و مقامات ذيربط امريكايي به امضاء نامه مزبور آه داراي سه بند است، توسط ساآنان اشرف موافقت

  .رسيده است
  شود آه امضاءآننده؛ نامه، تأييد و گواهي ميگانه اين موافقتدر بندهاي سه

  .حمايت و مشارآت در تروريسم را رد ميكند-الف
  تحويل  داده است) سال گذشته( تسليحات خود را -ب
يي درگير نخواهد  در هيچ عمل خصمانهخشونت را رد نموده، بطور غيرقانوني مسلح نخواهد شد،-ج

هاي ذيربط ملل متحد، تا زماني آه در عراق حضور داشته باشد، شد و  از قوانين عراق و قطعنامه
  .تبعيت خواهد آرد

نامه و در راستاي تعيين تكليف موقعيت يكايك افراد، گزينه هاي مختلف به به موجب همين موافقت
  : رفتشرح زير در برابر آنان قرار گ

          بازگشت به ايران-
          پذيرفته شدن در آشور ثالث -
  المللي مانند آميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد         درخواست پناهندگي از سازمانهاي بين-
  ) باقي ماندن در اشرف(        استمرار اقامت در عراق-

اهدين تأآيدات مؤآد درباره ضرورت و  اهميت همزمان، از سوي رهبري مقاومت و مسئوالن سازمان مج
انتخاب نهايي در اين سرفصل صورت گرفت و به يكايك افراد خاطرنشان گرديد آه  قبل از امضاي 

آوران اگر خواستند، بمانند و  با مجاهدين و رزم: نامه، يك بار ديگر به انتخاب نهايي بينديشندموافقت
اگر . زي و سرنگوني رژيم آخوندي، با همه مخاطرات آن، ادامه بدهندآزادي به پايداري پرشكوه براي پيرو
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هم انتخاب ديگري دارند، به دنبال زندگي مطلوب خود بروند و گزينه مورد نظر خود را از طريق مقامات و 
  .ارگانهاي رسمي پيگيري نمايند

خروج از عراق را انتخاب ) ندآه دو سوم آنها نفرات جديدالورود و غيرعضو بود( نفر 200سرانجام، آمتر از 
 تن 3400آردند و به خروجي قرارگاه اشرف آه تحت آنترل نيروهاي امريكايي است رفتند و بيش از  

  .آماآان استقرار در  اشرف را براي ادامه مبارزه خود برگزيدند
فرمانده  جانشين )تيرماه31( ژوئيه 21پس از اتمام پروسه اداري و امضاي موافقت نامه ها در روز 

به رسميت شناخته شدن آليه «، »مردم اشرف«يي خطاب به نيروهاي چند مليتي در عراق طي نامه
را تبريك گفت و با » ساآنان اشرف به عنوان افراد حفاظت شده مشمول آنوانسيون چهارم ژنو

 يك گام نامه را يك عالمت قوي و، امضاي موافقت»ستايش از شكيبايي آنان در پروسه طوالني گذشته«
  . پر قدرت براي تعيين وضعيت نهايي آنها توصيف آرد

روز بعد، خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ، پيامي فرستاد و طي آن به رهبر مقاومت و  
، پايداري پرشكوه و پيروزي آنان بر »شهر اشرف«به مجاهدان و قهرمانان نبرد آزاديبخش ملت ايران در 

  .  ترين مقطع تاريخ مقاومت، تبريك  و تهنيت گفتترين و بغرنجخوندي را در سهمگينهاي رژيم آتوطئه
خانم رجوي در پيام خود به رسميت شناختن موقعيت حقوقي مجاهدين مستقر در قرارگاه اشرف را به 
عنوان افراد حفاظت شده مشمول آنوانسيون چهارم ژنو، پيروزي مقاومت و مردم ايران توصيف آرد آه 

 آن، بيش از هر زمان ديگر، حدفاصل بين مقاومت عادالنه و مشروع ملت ايران براي آزادي و در
  .   شود برجسته ميدمكراسي با تروريسم و بنيادگرايي و خشونت،

رئيس جمهور برگزيده مقاومت يادآوري آرده است آه قبل از همه و بيش از همه، ديكتاتوري مذهبي و 
يام به رسميت شناختن اين موقعيت حقوقي را دريافته و در روزنامه ولي فقيه تروريستي حاآم بر ايران پ
مشمول آنوانسيون چهارم ژنو شدن به مفهوم خارج شدن از عنوان « خاطرنشان آرده است آه 

  . » تروريسم است
 به«و بزرگداشت  شهيدان،  در پيام خود ” فروغ جاويدان”خانم رجوي با يادآوري  شانزدهمين سالگرد 

  :   افزوده است» رزمندگان آزادي در شهر شرف
فكر ميكنم به نسبت پارسال همين روزها، حاال خيلي چيزها روشن شده و همه ما معني سياستها « 

سال آينده در چنين . فهميمو خطوطي را آه رهبر اين مقاومت ترسيم آرده است، بيشتر و بهتر مي
حماسه شگفت پايداري و صبر و شكيبايي در . شدايامي باز هم بسا چيزهاي ديگر روشن خواهد 

 . »آنند ماه گذشته را مردم ايران سينه به سينه به يكديگر منتقل مي16اشرف طي 
  

  نيان سياسيدااعتصاب غذاي زن

  
ر يران و ناصر زرافشان به وزيان اي با دانشجوي بدون مرز و جنبش همبستگي وکالينامه سرگشاده 

  !دي کنيبانيران پشتي در اياسيان سيگر زندانيصر زرافشان و داز نا: امور خارجه سوئد 
  Laila Freivalds: ر امور خارجه سوئد خانميوز

  ٢٠٠۴ ي جوال٢٣استکهلم 
 يکي.  برندين تهران، در اعتصاب غذا بسر مي در زندان اوياسيان سي از زنداني تاکنون گروهي جوال۴از 

 توان از يگر اعتصاب کنندگان مياز د. سنده استيل و نوياز اعتصاب کنندگان دکتر ناصر زرافشان، وک
 يد عباسقليران، اميمان پي، پي، احمد باطبيدي چون دکتر فرزاد حميشاني و دگر اندين دانشجوئيفعال

 رضا ي، علي، غالمرضا اعظمي، رضا محمديد شاه قلعه، فرهاد دوستي، سعيد ماسورينژاد، سع
  .برد  نام ين کلبيعت پناه و غالم حسيشر

ت ي، مسئول١٩٩٨ از سال يره اي زنجيان قتل هاي قربانيل خانواده هايناصر زرافشان به عنوان وک
. دند را بر عهده گرفتيات  که بنا بر آن چند تن از روشنفکران به قتل رسين جناي به پرونده ايدگيرس

ن ي در اي حکومتي مقامات باالي نشان از حضور ردپاي وي هاير يگي گشت که پيناصر زرافشان مدع
 و به دادگاه ي ضد دولتيت هايش ناصر زرافشان متهم به فعاليم پي سال و ن٢در حدود . قتل ها دارد

 مارس ١٩ بر پا گشت و او در يچ ناظري بدون حضور هيک دادگاه نظاميمحاکمه توسط . فراخوانده شد
 ٨ن حکم، زرافشان در يات از يبه رغم شکا.  ضربه شالق محکوم شد۵٠ به پنج سال زندان و ٢٠٠٢

 و ين الملليمن تالش مجامع بيبه .  بردير شد و از آن پس در زندان بسر مي دستگ٢٠٠٢آگوست 
  .امده استي شالق بر بدن او به اجراء در ني هنوز حکم ضربه هايداخل

ز از  هستند که هرگ١٩٩٩ ي جوال٩ ين اعتراضات دانشجوئيز از فعالي از اعتصاب کنندگان نيگريتعداد د
ز به خوابگاه ياعتصاب غذا در رابطه با ساگرد حمله خشونت آم.  برخوردار نشده انديمحاکمه عادالنه ا

ان مورد ي آن دانشجويکه در پ (١٩٩٩ ي جوال٩ در دانشگاه تهران و حوداث پس از آن در يدانشجوئ
. آغاز گشت) ه اندديز به قتل رسي ني شده و برخير و زنداني دستگيضرب وشتم قرار گرفته و تعداد

 در ياسيان سي زندانين آزادي دانشگاه و همچنيات کوي خواستار محاکمه عوامل جنايان اعتصابيزندان
 در حدود سه هفته است که در اعتصاب غذا بسر برده و با ياسيان سي از زندانيتعداد. ران هستنديا

 يده است و به بهداريت گرائ از آنان به وخاميحال برخ. نديش روبروي خوي سالمتيد جديخطر تهد
 کامل ي اعتنائيران به خواست اعتصاب کنندگان با بي ايمقامات حکومت. ن منتقل گشته انديزندان او
  . کننديبرخورد م
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ت کرده و ي اعتصاب کننده حماياسيان سيم که دولت سوئد از زنداني خواهير امور خارجه مي ما از وز-
  . کنديانت آنان ابراز نگريرسما نسبت به وضع

 يه اروپا و سازمان ملل متحد برايم که دولت سوئد از نفوذ خود در اتحادين خواهان آن هستي ما همچن-
  .ران استفاده کندي در اياسيان سيگر زنداني و دين دانشجوئي ناصر زرافشان، فعاليآزاد

 مستقل، يلمللن ايئت بيک هي بر ارسال يم که از خواست ما مبني خواهين از دولت سوئد مي همچن-
 مالقات و ين الملل برايا سازمان عفو بي بدون مرز و پزشکان بدون مرز و ي از وکاليندگانيمتشکل از نما

  .ت کنديران حماي در اياسيان سيگر زنداني و ديان اعتصابيت زنداني وضعيبررس
  
   بدون مرزي وکال-
  ران و ناصر زرافشانيان اي با دانشجوي جنبش همبستگ-

  

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

  سناتورهاي آمريكايي، رسما خواستار تغيير نظام جمهوري اسالمي ايران شدند
  2004 ژوئيه 24 – 1383 مرداد 3شنبه 

د علنا دو سناتور آمريكايي با ارائه طرحي به سناي آمريكا از دولت اين آشور خواستن: خبرگزاري فارس
  .،سياست رسمي آمريكا است» تغيير نظام جمهوري اسالمي ايران«اعالم آند 

 روز 90رئيس جمهور آمريكا موظف است تا حداآثر " به گزارش خبرگزاري فارس، بر اساس طرح مذآور
پس از تصويب اين طرح حداقل يك گروه اپوزيسيون داخل ايران را آه از نظر آمريكا واجد شرايط دريافت 

هاي روابط خارجي و بودجه   روز قبل از معرفي اين گروه، آميسيون15ك مالي است، معرفي آند و آم
  » .سنا و مجلس نمايندگان آمريكا، آنگره را در جريان بگذارند

  .  ميليون دالر براي اجراي طرح در نظر گرفته شده است10در اين پيشنهاد مبلغ 
از ايالت هاي پنسيلوانيا و تگزاس بانيان اصلي " جان آرناين  "و " ريك سنتوروم"سناتورهاي جمهوريخواه 

  .  سناي آمريكا هستندS.2681طرح شماره 
بر اساس اين طرح، براي ايجاد همگاهنگي بين نهادهاي مختلف دولتي، رئيس جمهور آمريكا يكي از 

آند و   منصوب مياعضاي ارشد شوراي امنيت ملي آمريكا را به عنوان دستيار ويژه خود در امور ايران
صندوق ملي براي دموآراسي «و » مشارآت خاورميانه« بودجه طرح نيز از منابع مالي طرح موسوم به 

  . تامين مي شود »
هاي اپوزيسيون  اياالت متحده بايد بيش از پيش روابط خود را با گروه« :در اين طرح همچنين آمده است

هايي آه  ياسي دولت آمريكا بايد با قدرت و جديت از تالشدر ايران افزايش دهد و مقامات و نمايندگان س
  » .شود، حمايت آنند در داخل ايران براي برگزاري رفراندوم مي

 شبكه راديويي و تلويزيوني آه 10ايران هم اآنون با استفاده از بيش از « :در اين طرح ادعا شده است
  » .آند آمريكايي حمايت ميآنند، از خشونت عليه نيروهاي  براي عراق برنامه پخش مي

 ميليون دالر را براي حمايت 56سال گذشته نيز آنگره آمريكا با تصويب طرح سناتور سم برونبك مبلغ 
  . ها و مطبوعاتي آه از رفراندوم در ايران حمايت مي آنند، اختصاص داد مالي از رسانه

ار دموآراسي در ايران نيز هاي راديويي و تلويزيوني طرفد شبكه«:در طرح امسال نيز آمده است
  » .توانند از منابع مالي اين طرح استفاده آنند مي

هاي آشتار جمعي  در اين طرح ادعاهاي پيشين آمريكا درباره حمايت ايران از تروريسم و توليد سالح
  . تكرار شده است

 خارجي سناي به آميسيون روابط) تير26( جوالي 16روز   » 2004آزادي ايران و حمايت در سال «طرح 
  . آمريكا ارائه شد

هاي اخير فعاليت هاي ضدايراني خود را بيش از پيش  سناتورهاي دموآرات آنگره آمريكا نيز در ماه
ها طرح سناتور داين فانستاين، سناتور دموآرات از ايالت آاليفرنيا  از جمله اين فعاليت. اند افزايش داده
به تصويب سناي ) اول مرداد( جوالي 22ي بود آه در روز ا آوري هسته  يابي ايران به فن عليه دست
يابي ايران به فن آوري  از دست» با هر ابزار ممكن«بر اساس اين طرح آمريكا بايد . آمريكا رسيد

  . اي جلوگيري آند هسته
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  لي نيستامنيت منطقه بدون امنيت ايران عم: يونسي
  2004 ژوئيه 24 – 1383 مرداد 3شنبه 

امنيت عراق، افغانستان و ساير مناطق پيرامون ايران بدون توجه «: وزير اطالعات گفت: خبرگزاري فارس
  ».به امنيت ايران امكان پذير نمي باشد

ر آل به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت اطالعات، وي آه به منظور معرفي مدي
جديد اطالعات استان گلستان به اين استان سفر آرده است، صبح شنبه در جمع شوراي اداري اين 

ايرانيان از نظر «: استان، منابع انساني آشور را بزرگترين سرمايه جمهوري اسالمي دانست و گفت
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اي هستند و  ايرانيان داراي نبوغ ويژه. ضريب هوشي و رشد علمي در صدر آشورهاي جهان قرار دارند
  » .مند شود ما و شما بايد تالش نماييم تا آشور بتواند از اين استعدادها بيش از پيش بهره

وزارت اطالعات، آرامت همه شهروندان را پاس «: وزير اطالعات در بخشي ديگر از سخنان خود گفت
 اين امر، از ابتداي . آار خود قرار داده است مي دارد و دفاع و حميات از مديران زحمت آش را سرلوحه

  » .ورود اين جانب به اطالعات سرلوحه آار، قرار گرفت و مديران و همكاران نيز از آن پيشتيباني نمودند
ها نيز دستور داده شده آه بايد  ها نيز توصيه شده و به آن اين مهم به حراست هاي دستگاه«: وي افزود

  » .اين گونه عمل نمايند
اين هنر نيست آه ما عيب هاي اشخاص را جمع آنيم تا بتوانيم با سودجويي از «: وزير اطالعات گفت

ها مي باشد و نيروهاي وزارت اطالعات،  هنر ما در عيب پوشي انسان. ها بكوبيم ها بر سر آن اين عيب
  » .اين را از اخالق اسالمي و اخالق انساني وام گرفته اند

امنيت بايد در خدمت اين توسعه «: ه را مهم ترين هدف دولت برشمرد و افزوديونسي توسعه همه جانب
باشد و از يك سو با ايجاد امنيت، به توسعه مي رسيم و از سوي ديگر، با توسعه و رفاه، به ايجاد امنيت 

  » .ايم آمك آرده
 با وزارت اطالعات«: هاي اخير گفت يونسي در خصوص دست آوردهاي وزارت اطالعات در سال

هاي بزرگي  افزاري، توانسته است به لطف خدا و با همكاري مردم، به موفقيت گيري از نگاه نرم بهره
  » .ها، افتخار بزرگي براي ملت و آشور مي باشد دست يابد آه هر آدام از اين موفقيت

قبل از در جنگ رواني و تبليغاتي، «: وزير اطالعات جنگ رواني را موثرتر از جنگ گرم دانست و گفت
هاي تبليغاتي  ها تسخير مي شود و به همين خاطر ساالنه مبالغ بسياري صرف جنگ شليك گلوله، دل

  » .مي گردد
شما شاهد بوديد آه تيرماه سال گذشته، چگونه دشمن با تمام توان به ميدان آمد و تمام  « :وي گفت
به . را تحت تاثير قرار دهندهاي تبليغاتي نيز به آمك او شتافتند تا فضاي سياسي آشور  دستگاه
  » .اي آه بوش پيشاپيش، از پيروزي در اين جنگ خبر مي داد گونه

اين موضوع در شوراي امنيت هم مطرح شد و ما با اطمينان آامل عرض «: وزير اطالعات اضافه آرد
نجام آرديم آه اگر با محوريت وزارت اطالعات عمل شود، هيچ اتفاقي نمي افتد، به لطف خدا و با ا

نتيجه ماند و وزارت اطالعات، با اقتدار آامل، تمام آنچه  اقدامات اين وزارت خانه، جنگ رواني دشمن بي
هاي سلطنت طلب گاليه آرد آه چه  اي آه بوش از گروهك به گونه. را آه دشمن رشته بود، پنبه آرد

  » !شد؟ شما قول داده بوديد آه جمهوري اسالمي را سرنگون مي آنيم
: هاي نرم افزاري را در ساير اقدامات امنيتي نيز موثر دانست و گفت بهره مندي از سياستيونسي 

نظام جمهوري اسالمي توانست با خطراتي آه در افغانستان و عراق عليه ايران طراحي شده بود، به «
ه دشمنان ها را تبديل به فرصت نمود به گونه اي آه االن خطرات مزبور متوج اي برخورد آرد آه آن گونه

  » .ترين آشور منطقه است ملت ايران يعني منافقين، صدام و آمريكا مي باشد و ايران، امن
: وزيراطالعات، يكي ديگر از طرح هاي دشمنان را هدايت و تحريك القاعده عليه ايران برشمرد و گفت

ما موفق شديم، . اين توطئه نيز آارساز نشد و مسوولين نظام، با تدبير و هوشمندي آامل عمل آردند«
ترين  اي آه امروز جمهوري اسالمي بيش به گونه. به موقع، افراد اين گروه را شناسايي و دستگير نماييم

  » .هاي تروريستي را دارد اطالعات مربوط به گروه
وزير اطالعات در پايان سخنان خود، شرايط داخلي آشور را بهترين شرايط مناسب براي آار دانست و 

روز فضاي سياسي داخلي آشور، فضاي آار براي مردم است و همگرايي سياسي، مورد ام«: افزود
وضعيت ما بسيار بهتر از گذشته است و . ها و جريانات سياسي داخلي است توجه همه گروه

اگر .  بيشتري براي همكاري با جمهوري اسالمي ايران دارند آشورهاي منطقه نيز نسبت به قبل، رغبت
 اسراييل خوشايند نمي باشد و اين رژيم براي اين ترك همكاري، فشار زيادي به چه اين امر براي
  » .آشورها مي آورد

به گزارش خبرگزاري فارس وزير اطالعات در پايان با تشكر از پناهي مديرآل سابق اطالعات گلستان، 
  . اسماعيلي را به عنوان مدير جديد معرفي آرد

  

  روهاي موثر در آينده عراق  و نيدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

مسوول برگزاري آنفرانس ملي عراق اعالم آرد، اين آنفرانس چهارشنبه و در زمان مقرر خود در عراق 
  . برگزار خواهد شد

  2004 ژوئيه 24 – 1383 مرداد 3شنبه 
صوم،  فواد مع-چاپ لبنان-ي السفير  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

در زمان ) چهارشنبه( ماه جاري 28اين آنفرانس در : رييس مسوول آنفرانس ملي عراق اظهار داشت
  . تعيين شده برگزار خواهد شد و به مدت دو روز به طول خواهد آشيد

هاي عراقي از نقاط مختلف آشور در اين آنفرانس شرآت خواهند  بسياري از شخصيت: وي تصريح آرد
 عضو دارد، انتخاب خواهند آرد و اين مجلس بر عملكرد دولت موقت عراق 100 آه آرد و مجلس ملي را

  . تا زمان برگزاري انتخابات عراق نظارت خواهد داشت
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سازمان ملل به ما پيشنهاد داده است آه زمان برگزاري اين نشست را به ماه ديگر : معصوم گفت
  . لت عراق از دست بدهيمخواهيم آه صداقت خود را نزد م موآول آنيم اما ما نمي

مطمئنيم آه اين آنفرانس در زمان مقرر خود برگزار خواهد شد و تنها يك بحران ملي : وي تصريح آرد
  .تواند منجر به عدم برگزاري اين آنفرانس در زمان مقرر شود مي

 
  صدام دچار ضايعه مغزي است : يك مقام عراقي

  2004 ژوئيه 24 – 1383 مرداد 3شنبه 
صدام به يك «: مسئول سازمان ملي مبارزه با تروريسم و جرم در عراق اعالم آرد:  فارسخبرگزاري

  ».ضايعه مغزي مبتالست و اين بيماري ممكن است چندان مهلتش ندهد
صدام «: در توصيف وضعيت جسمي صدام گفت" توفيق ياسري"، "المستقبل"به گزارش روزنامه لبناني 

  » .مدت زيادي دوام نخواهد آورد
ارشناسان بر اين باورند صدام حسين در صورت محاآمه به افشاگري عليه دولت آمريكا خواهد پرداخت آ

  . گيرد و طرح چنين سخناني در راستاي فرار صدام از محاآمه صورت مي
   کند ي حال صدام را تهديد نميخطر: صليب سرخ 

 در صدام مانند فشار يسم جي عوارض جزئي تنها از وجود برخي در گزارشيکميته صليب سرخ جهان
  . خون سخن به ميان آورده است

هيات :  ايالف به نقل از منابع مطلع عراق اعالم کردي مهر، پايگاه اطالع رسانيبه گزارش خبرگزار
 ي که به شکل مرتب و در فواصل نزديک از صدام رئيس جمهورسابق عراق ديدن ميصليب سرخ جهان

 مانند باال رفتن فشارخون در ي جزئي از عوارض پزشکيدام از برخص: کند در گزارشات خود تاکيد دارد
  . مواقع گله دارديبرخ

 صدام را به شکل فعال تحت نظر دارند، اما گزارش ها به يپزشکان حال جسم:  افزايندياين منابع م
  . نداردي درصدام اشاره ايوجود خطرجسم
 ي سازمان ملي هماهنگ کننده عاليالياسر به نقل ازدکتر توفيق ي منابع مطبوعاتيپيش از اين برخ

 صدام رئيس جمهور سابق عراق که هم اکنون در يمبارزه با تروريسم و جنايت درعراق از سکته مغز
 برد، سخن گفته و حالت صدام را اينگونه توصيف کرده است که ي به سر ميبازداشت نظاميان آمريکاي

  . دوام نخواهد داشتيمدت زياد
 العام کويت و الوسط بحرين ي الراي مانند روزنامه هاي که توسط منابع مطبوعاتياظهارات الياسر

 دادگاه ويژه محاکمه صدام تاييد ي و يا اعضاي به ويژه آمريکايي منابع غربيمنتشرشد تاکنون از سو
  .نشده است

تن وزارتخانه  که با در اختيار گرفي عراق را نيز برعهده دارد، مجموعه اي ائتالف ملي دبير کليالياسر
  . مشارکت داردي، درکابينه اياد عالويدادگستر
 از حادثه ترور در خيابان ي که پيش از اين نيز به همراه مالک حسن الدوحان وزير دادگستريالياسر
 نخستين جلسه دادگاه صدام نيز ي سناريوي شهر بغداد جان سالم به در برده بود، از کارگردانيحيفا

  .انتقاد کرده است
  
  فجار در يكي از مهمترين خطوط لوله نفتي عراقان

  2004 ژوئيه 24 – 1383 مرداد 3شنبه 
  . يك خط لوله نفتي ديگر در شمال عراق منهدم شد: خبرگزاري فارس

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از فرانس پرس، يك مقام بلند پايه در شرآت نفتي شمال عراق 
 در جنوب عراق را به مهمترين حوزه نفتي اين آشور در آرآوك اين خط لوله، حوزه نفتي الدوره: گفت

  . آرد آه با از آار افتادن آن رگ حياتي جريان نفت اين آشور آامال قطع شد وصل مي
بر اساس اين گزارش، در حالي آه از سر گيري صادرات نفت در عراق باعث ايجاد اميدواريهايي براي 

ريب اين خط لوله آه از زمان تهاجم نظامي آمريكا به عراق بارها اقتصاد اين آشور شده بود، اما با تخ
  .  بر اين آشور حاآم شده است مورد هدف قرار گرفته بود، دوباره موجي از نگرانيهاي فزاينده

اين خط لوله مهمترين مسير انتقال نفت عراق به بندر جيهان ترآيه در ساحل درياي مديترانه بود آه 
  . ساخت المللي فراهم مي ي اين آشور را با بازارهاي بينامكان ارتباط اقتصاد

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مرداد3:  تهرانيروزنامه ها 

  2004 ژوئيه 24 – 1383 مرداد 3شنبه  -بي بي سي 
 به فعاليت انتشار گزارش کميسيون تحقيق آمريکا درباره حادثه يازده سپتامبر، حمله نخست وزير بريتانيا

 به ايران بعد از ي خارجي به حکم تازه خود، ورود خودروهاي ايران، واکنش هاشم آقاجري هسته ايها
 در خليج فارس و ادامه ي و آمريکائي عراقي هاي توسط گشتي ايراني هايده سال، توقف کشت

 ينوان ها اينده از جمله عي در انتخابات رياست جمهوري ميرحسين موسوي از نامزديحمايت ها
  . اول هفته تهران استي روزنامه هاياصل
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ايران، کيهان، شرق و آفتاب يزد گزارش مربوط به واقعه يازده سپتامبر را با اهميت ديده و در صدر اخبار 
  .خود منعکس کرده اند

 جنگ ي گزارش کميسيون تحقيق کنگره آمريکا را دور تازه اي اسالمي جمهوري ، روزنامه خبرگزارايران
  . عليه ايران خوانده استيانرو

  . در صدر اخبار خود نوشته اين گزارش نشان از نفرت جهان اسالم از آمريکا داردکيهان
 ي نوشته انتشار گزارش کميسيون تحقيق کنگره امريکا نتوانست دست جورج بوش را براجام جم

  . با ايران باز کنديبرخورد احتمال
ميسيون تحقيق، به وضوح تصريح شده است که هيچ  با آن که در گزارش کيهمشهربه نوشته 

 متفاوت ي سپتامبر وجود ندارد،اظهار نظرها١١ غير مستقيم ايران در حادثه ي دال بر نقش حتيمدرک
  . کندي تازه عليه ايران مي سياسي بهانه جويي از نوعي حاکيمقامات امريکاي

هران درباره عبور عوامل ايجاد حادثه  را مهم ديده که در نماز جمعه تي رفسنجاني نظر هاشمرسالت
 دانيم که آيا اين ها از افغانستان وارد ايران ييازده سپتامبر از ايران گفته است ما اصل مسئله را نم

 ي آيند و معموال اين افراد شناسنامه هاي روند و مي هزاران نفر ميشدند و بعد از ايران رفتند، روز
  . توانند بيايند و برونديق قاچاق م ها نيز از طريي دارند و خيليپوشش

 ايران خبر داده و ي هسته اي بلر نخست وزير بريتانيا درباره فعاليت هاي از آخرين واکنش تونآفتاب يزد
  . باشد  داشته يي  هسته ي تواناي  ايران  که  نيست ي ما پذيرفتن ياز زبان رييس دولت لندن نوشته برا

له خود به همين مناسبت به شدت به وزارت خارجه ايران حمله  در سرمقاي اسالميجمهورروزنامه 
 ي ها مي که مسئوالن وزارت امورخارجه کشور ما در برابر اين قبيل گستاخيکرده و نوشته حداکثر کار

 که سر خود را مثل افراد ي دهد تا درحالي به دست سخنگويش ميکنند اينست که يک نسخه تکرار
  . کند ي به روابط متقابل نميد اين گونه اظهارات هيچ کمکشرمنده به زير انداخته بگوي

 ي دريائي نيروي حامل کاال به مقصد بندر خرمشهر از سوي ايراني شناورهايخبر مربوط به بازرس
 ي است سه روز پيش در نزديکي مختلف شنبه منعکس شده که حاکيآمريکا و عراق در روزنامه ها

  . بندر خرمشهر بود، متوقف شده استي بار برا کيولت که حامليدهانه اروندرود کشت
 شناورها به ي ايران اعالم کرده اند که تردد در شب براي نظامي در عين حال نيروهاشرقبه نوشته 

 ايران به وجود آورده ي راني کشتي برايمقصد بندر خرمشهر ممنوع است که اين اعالم مشکالت زياد
  .نند در خرمشهر تخليه بار کنند تواي بزرگ فقط در شب مي هايچرا که کشت

 ي باعث اتالف وقت و هزينه ايران مي ايراني هاي از فعاليت کشتي نوشته جلوگيري اسالميجمهور
 تردد شناورها ي ساعت شبانه روز و آزاد٢۴ يشود و يک مقام آگاه خواستار حاکميت مقتدرانه ايران ط

  . ساعات شديدر اروندرود در تمام
 ي جمهوري خبر داده که چند تن از کارکنان صدا و سيماي اسالمي جمهوريزار روزنامه خبرگايران
  . افغانستان دستگير شده اندي امنيتي در کابل توسط نيروهاياسالم

 ي رياست جمهوري برايسه روز پس از آن که اعالم شد که مجمع روحانيون مبارز به ميرحسين موسو
 اصالح طلب هم به يه که جبهه مشارکت و ساير گروه ها خبر داداعتماداينده ابراز تمايل کرده است 

  .اين مجمع پيوسته اند
 ي شنبه به مالقات با آخرين نخست وزير کشور مي و آيت اهللا بجنوردي آيت اهللا توسلشرقبه نوشته 

  . در اين باره باخبر شونديروند تا از نظر و
  ي کانديداها نام  ثبت  به  ماه۶  کمتر از  که ي در اين باره نوشته در حالي در گزارشاعتماد
  ياکبر واليت ي، عل  انتخابات ي سياس  آرايش  تغيير و تحوالت ، در آخرين  است  مانده ي باق يجمهور رياست
  . اند  شده  انتخابات  وارد عرصه ي جد  صورت  به ي روحان و حسن

 روبروست و طرح نام ي مخالفت هائ با ي الريجان ي علياين روزنامه در عين حال تاکيد کرده که نامزد
  .   است  نبوده ي جد ، چندان يجمهور  رياست ي کانديدا  عنوان نژاد شهردار تهران هم به يمحمود احمد

 دارد خواسته که ي از هر کس که آبروئي در سرمقاله خود بدون نام بردن از ميرحسين موسوکيهان
  . نشوديجمهور انتخابات آينده رياست ينامزد اصالح طلبان برا
 اصالح طلبان که از چشم مردم افتاده اند به دنبال علمدار نيستند بلکه دنبال کيهانبه نوشته سرمقاله 

 دفتر ي تواند چراغ هاي مانند که مدير عامل جديد فقط مي مي گردند و به شرکت ورشکسته ايعلم م
  .د کارخانه را به گردش آوريرا روشن کند اما نخواهد توانست چرخ ها

   از وبالگي تعداد  تهران  گفتمان ، در پارک  خود خبر داده عصر روز پنجشنبهي بر اساس شنيده هااعتماد
   تجمع ها اين ي شخص  با حضور لباس  کردند که  بودند اجتماع  روند فيلترينگ  به  معترض  که ي تهران نويسان

  . رسيد  پايان  به  تجمع  وبالگرها اين  توسط رک پا  شد و در آخر با ترک  کشيده  تشنج  به ي دقايق يبرا
 از زبان اين استاد دانشگاه نوشته شرق، يدو روز پس از اعالم حکم جديد دادگاه درباره هاشم آقاجر

 خود آن را تامين کند جز يک ي آزادي تامين صد ميليون تومان وثيقه تعيين شده که بايد براي برايکه و
  . را تعيين کرده اندي و آقايان فکر کرده اند او آقازاده است که چنين رقم نداردياتومبيل پيکان چيز

 در دنيا عليه ايران به راه ي که صدور حکم اعدام آقاجري جنجالي در سرمقاله خود با يادآورآفتاب يزد
 ديگر موافقت کردند درباره ي که با اين حکم در نمازجمعه ها و مکان هايانداخت نوشته تمام کسان

   مملکت ايجاد کردند مسووليت دارندي که براينه هائهزي
 امروز صبح تهران خبر داده اند که باالخره پس از ده سال طلسم ورود اتومبيل ي اقتصاديروزنامه ها

  .  به کشور شکسته شد و اولين محموله اتومبيل ها وارد شده استي خارجيها
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 تعطيل ي تهران براي و شهرداريفق وزارت بازرگان هوادار محافظه کاران از تواي که روزنامه هايدر حال
 نوشته که هنوز توافق کامل ي از قول منابع دولتايران تهران خبر داده اند ي نمايشگاه بين الملليقطع

 دارد که بايد به اجرا در آيد تا با ي شرط هايي به عمل نيامده و وزارت بازرگانيبر سر تعطيل محل فعل
  .اين کار موافقت کند
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