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

  
   و منطقه ايبين الملليم مهرويدادهاي 

  
  نماينده فلوريدا در آنگره آمريكا، رئيس جديد سيا

  2004 اوت 10 – 1383 مرداد 20سه شنبه 
و " فلوريدا"، نماينده ايالت "پورتر گاس"رئيس جمهور آمريكا امروز " جورج دابليو بوش: "خبرگزاري فارس

منصوب ) سيا(ن اطالعات مرآزي آمريكا رئيس آميته اطالعاتي آنگره اين آشور را به رياست سازما
  .آند مي

به نقل مقامات بلندپايه آمريكا اعالم آردند، قرار " سي ان ان"و " فاآس نيوز"هاي تلويزيوني  شبكه
  . ، رييس پيشين سيا شود"جورج تنت" ساله جانشين 65" گاس"است 

  . تنت به مدت هفت سال در اين سمت قرار داشت
  .  صبح امروز به وقت محلي در آاخ سفيد اعالم آند8:30 را ساعت بوش قرار است اين مطلب

اآنون رياست آميته مشترك اطالعاتي   در سازمان سيا مشغول بود، هم1971 تا 1962گاس آه از سال 
  . آنگره آمريكا را برعهده دارد

منجر شد،  سپتامبر 11وي همچنين در تحقيقات آنگره آمريكا درباره قصور اطالعاتي آه به حوادث 
  . نقشي اساسي داشت

گاس در سخنراني آه در ماه ژوئن در برابر مجلس نمايندگان آمريكا داشت مراتب تعهد خود را براي 
  . هاي جاسوسي آمريكا اعالم آرد ايجاد اصالحات در سازمان

ه  به عنوان نماينده بخش جنوب غربي ايالت فلوريدا وارد آنگر1988گاس براي نخستين بار در سال 
، واقع در ايالت فلوريدا، و سپس "سانيبل"وي پيش از آن به عنوان عضوي از شوراي شهر . آمريكا شد

  . به عنوان شهردار آن مشغول به خدمت شد

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

المي در پي انتشار گزارش عبور شماري از تر رئيس جمهوري آمريکا در برابر جمهوري اس موضع محکم
   سپتامبر از ايران 11عامالن 

  2004 اوت 10 – 1383 مرداد 20سه شنبه  -راديو فردا 
 که در آن 2001 سپتامبر 11پس از انتشار گزارش کميسيون ويژه رسيدگي به حمله هاي تروريستي 

با به اصطالح پاسپورتهاي پاک توانستند گفته شده شماري از تروريستهاي هواپيماربا از طريق ايران و 
وارد کشورهاي ديگر شوند، جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، موضع محکمتري را در رويارويي با 

آقاي بوش گفت که هر چند سازمان مرکزي . حکومت روحاني حاکم بر ايران در پيش گرفته است
 سپتامبر به 11 حمله هاي تروريستي  هيچ رابطه اي را بين جمهوري اسالمي وCIAاطالعات آمريکا 

جرج . آمريکا کشف نکرده است، اما سازمانهاي اطالعاتي آمريکا به تحقيق در اين باره ادامه خواهند داد
بوش گفت جمهوري اسالمي حقوق پايه انساني شهروندان خود را رعايت نمي کند، در حالي که 

جرج بوش سپس گفت اگر حکومت ايران . حامي حمله هاي تروريستي در ساير مناطق جهان است
مايل است روابط بهتري با آمريکا داشته باشد، بايد رهبران شبکه القاعده را که به ايران پناه داده است 
مسترد دارد، برنامه سالحهاي اتمي خود را کنار بگذارد، و کمکهاي خود به سازمانهاي تروريستي مانند 

  . حزب اهللا لبنان را قطع کند
 که در آن 2001 سپتامبر 11انتشار گزارش کميسيون ويژه رسيدگي به حمله هاي تروريستي پس از 

گفته شده شماري از تروريستهاي هواپيماربا از طريق ايران و با به اصطالح پاسپورتهاي پاک توانستند 
کومت وارد کشورهاي ديگر شوند، جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا موضع محکمتري را در رويارويي با ح

  . روحاني ايران در پيش گرفته است
اياالت متحده آمريکا مدتهاست ايران را در فهرست کشورهايي که حامي ): راديو فردا(پريچهر فرزام 

 11اخيرا در گزارش کميسيون ويژه تحقيق درباره حمله هاي تروريستي . تروريسم هستند آورده است
 رباينده هواپيما که از افغانستان 19ت که هشت نفر از  سال قبل به اياالت متحده، آمده اس3سپتامبر 

آمده بودند از طريق ايران گذر کرده بودند بدون آن که گذرنامه هاي آنان مهر ورود و يا خروج از ايران را 
  . مساله اي که تهران نيز آن را رد نمي کند. داشته باشد

 هيچ رابطه اي CIAکزي اطالعات آمريکا هر چند سازمان مر: آقاي بوش رئيس جمهوري آمريکا مي گويد
 سپتامبر به آمريکا کشف نکرده است، اما سازمانهاي اطالعاتي 11را بين ايران و حمله هاي تروريستي 

جرج بوش مي گويد براي يافتن رابطه مستقيم با . اياالت متحده به تحقيق در اين باره ادامه خواهند داد
ا بررسي مي کنيم تا معلوم شود که آيا موردي ديده مي شود يا  سپتامبر ما عمق اطالعات ر11واقعه 
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کشوري که همراه با . نه؟ رئيس جمهوري آمريکا مي گويد که وي مدتي است درباره ايران نگران است
  . عراق و کره شمالي به آنها محور شرارت نام داده است

د را رعايت نمي کند، در حالي دولت ايران حقوق پايه اي انساني شهروندان خو: آقاي بوش سپس گفت
جرج بوش سپس مي گويد من به . که حامي حمله هاي تروريستي در ساير مناطق جهان است

روشني گفته ام اگر حکومت ايران مايل است روابط بهتري با اياالت متحده داشته باشد، مواردي وجود 
ا در ايران پناه داده اند و من قبال مثال آنها رهبران شبکه القاعده ر. دارد که بايد آن را انجام دهد

دوم اين که آنها برنامه سالحهاي . خاطرنشان کردم که اين افراد بايد به کشورهاي خود بازگردانده شوند
اتمي را در دست دارند که بايد آن را کنار بگذارند و ما با کشورهاي ديگر همکاري مي کنيم تا ايران را 

 کند و مورد سوم اين است که آنان، حکومت ايران، بايد کمکهاي خود را تشويق کنيم که به اين کار اقدام
به سازمانهاي تروريستي مانند حزب اهللا لبنان که براي قسمتهايي از جهان خطرات بزرگي را توليد مي 

  .کند، قطع کنند
ان بيان هر چند که جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا به طور روشن و آشکار نگرانيهاي خود را درباره اير

داشت، برخي از پژوهشگران مي گويند دولت وي هنوز الگوي به هم پيوسته اي را در برابر روحانيون 
با اين همه مايکل لدين دانش پژوهي که در موسسه آمريکايي در واشنگتن . حاکم بر ايران نيافته اند

ه اين سمت برگزيده شود، است بر اين باور دارد که اگر جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري مجددا ب
وي مي گويد دولت بوش عالئم و اشارتي را که نشانگر . سياست آمريکا درباره ايران تغيير خواهد يافت

دولت آمريکا از بازي ايران درباره . سياست شديدتري نسبت به ايران است از خود نشان داده است
، دولت آمريکا، داليل متعددي در دست و آنان. برنامه هاي بمب اتمي اش آشکارا بسيار خشمگين است

  .دارد که مي گويد حتي ايران ممکن است دست به برخي کارهاي نمايشي خطرناک زند
جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا و سناتور جان کري نامزد حزب دموکرات براي انتخابات رياست جمهوري 

اما هيچ کدام از اين دو هنوز .  نيستآمريکا هر دو مصر هستند که ايراني مجهز به بمب اتمي قابل قبول
براي مردم آمريکا توضيح نداده اند که دولت چه کاري را اگر فشار جامعه بين المللي موفق نشود و ايران 

  .به توليد برنامه بمب اتمي خود ادامه دهد، انجام خواهند داد
  

  فهرست خواستهاى جمهورى اسالمى ايران از سران اتحاديه اروپا
  2004 اوت 10 – 1383 مرداد 20سه شنبه 

فرانسه و بريتانياى آبير  به گزارش آسوشيتدپرس، جمهورى اسالمى ايران از آشورهاى آلمان،
پشتيبانى نمايند آه، همچنين ميتواند،  خواست، مقامات اين آشور را در جهت استفاده از فن آورى اى

  .قرار گيرد براى توليد سالحهاى هسته اى، مورد استفاده
اروپا ذآر شده  ى ايران در برابر آشورهاى عضو اتحاديه”فهرست خواستها“ين آرزوهاى ايران، در يك ا 

خبرگزارى آسوشيتدپرس قرار  اند، آه دولت ايران هفته گذشته در پاريس ارائه آرد و اينك در اختيار
خواستهاى بيش از جمهورى اسالمى ايران، با  بر اساس داده هاى نمايندگان دولت آمريكا،. گرفته اند

 .خاطر ساخته است  آشور اروپائى را آزرده٣حد خود، سران اين 
 در محافل سياسى گفته شد، اين ليست، مشخص ميسازد آه، تالشهاى سران سه آشور آلمان،

تهيه تكنولوژى  بريتانياى آبير و فرانسه، براى متقاعد ساختن مقامات ايران، در جهت صرف نظر آردن از
اتحاديه اروپا اينك،  در عوض،. ساخت سالحهاى اتمى، آامآل با شكست مواجه شده استضرورى براى 

شوراى امنيت جهانى بايستىو به  به نظرگاه مقامات آمريكائى نزديكتر شده است، مبنى بر اين آه،
 .ايران بپردازد مسئله نقض پيمان عدم گسترش سالحهاى هسته اى از سوى

اتمى جمهورى اسالمى   آه در جريان گفتگوهاى پاريس در رابطه با برنامهيكى از مسئولين اتحاديه اروپا
خواستهاى مقامات ايرانى پاسخ  قرار داشت، در گفتگو با آسوشيتدپرس گفت، در مذاآرات مزبور، به

اسالمى ايران طلب آردند آه، به تمامى   آشور از جمهورى٣برخالف، سران اين . مثبت داده نشد
اين آشور در جهت توليد سالحهاى هسته اى تا  ، درباره تالشهاى احتمالىپرسشهاى روشن نشده

سپس، هيئت مديره آژانس بين المللى انرژى اتمى، . داده شود تاريخ سيزدهم ماه سپتامبر آينده پاسخ
  .موضوع خواهد پرداخت بار ديگر به بررسى اين

درجهت دستيابى به  پشتيبانى از ايران: از اين قرارند” ليست خواستها“برخى از نكات ذآر شده در اين 
  ”.ساخت سالحهاى هسته اى تكنولوژى پيشرفته با امكان بهره برداريهاى دو جانبه، همچنين براى”

. اين چنين فن آورى اى ممانعت آرده اند لغو مجازاتهاى مقرر شده، آه تا آنون از دسترسى ايران به
زمينه آه، اين چنين توافقها، برخالف مقاومت بين  ن آشور اروپائى مزبور در اي٣تضمينى از سوى 

امكان استفاده از اين سالحها براى . داشته شده و عملى شوند المللى عليه آنها نيز پا برجا نگاه
به . عارى از سالحهاى اتمى و همچنين تضمين، در مورد وقوع يك حمله اتمى رسيدن به يك خاور ميانه

  .ه آخر، منظور، آشور اسرائيل و برنامه اتمى آن ميباشد نكت٢سياسى، در  عقيده ناظران

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

آمال خرازي، وزير امور خارجه براي پاسخگويي به سوال اآبر اعلمي در مجلس حاضر شد و در نهايت 
  .وطه ارجاع شداين نماينده قانع نشد و سوال براي بررسي بيشتر به آميسيون مرب
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، اآبر اعلمي، در توضيح سوال خود )ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي گذشته دستگاه ديپلماسي ما نشان داده آه از موضعي انفعالي در  در طول سال: اظهار داشت
  .برخوردار بوده است… پايي و مداران ارو هاي سياست برابر هجمه
ها از اقتدار ملي مايه بگذاريم  زني ما در مرحله امنيت توقف آرده و به جاي اينكه در چاني: وي ادامه داد

  .آنيم از اقتصاد ملي خرج مي
ما : ها باشد، اظهار داشت اعلمي با بيان اينكه هنر ديپلماسي بايد معطوف به تبديل تهديدها به فرصت

يي ايران است آه  آنيم آه نمونه بارز آن در مورد پرونده هسته ها را تبديل به تهديد مي تغالبا فرص
آشند و در مسايل مختلف حيثيت  شان ما را به دنبال خود مي ها با ديپلماسي فعال متاسفانه غربي

  .جمهوري اسالمي بدون جهت مورد خدشه وارد شود
ها يك  خواهي غربي هرگاه در برابر زياده: ، تصريح آردي مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي نماينده

ها  قدم عقب نشيني آنيد آنها دو گام به جلو خواهند گذاشت آه اين يكي از خصوصيات بارز انگليسي
  . باشد مي

اما متاسفانه با توجه به . شما بايد ابتكار عمل را در دست گيرد: وي خطاب به وزير امور خارجه ادامه داد
 موجود در آشور نسبت به نظام و مغفول ماندن نقش مردم و نمايندگان مجلس ما ناگريز نگرش غلط

  . هاي آشورهاي اروپايي باج دهيم هستيم به خواسته
متاسفانه از : عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي، خاطر نشان آرد

شود، دوراني مانند دوران قبل از  ي ذبح ميآنجايي آه برخي اهداف نظام در پاي منافع احزاب سياس
  . شود انقالب تكرار مي

اگر قرار باشد . در نشست اخير بروآسل و پاريس موضع انفعالي ايران بيشتر شده است: اعلمي گفت
مذاآره آنندگان آه براي ما بعضا ناشناخته هستند به اين روند ادامه دهند، بايد خاتمه تماميت ملي و 

  .  را بخوانيمحق مالكيت ملي
شما براي اينكه از : ي مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي، خطاب به وزير امور خارجه گفت نماينده

يي ايران وارد جنبه حقوقي شود وارد عمل نشديد و  ي هسته مرحله امنيت خارج شويد و مسايل پرونده
  . رهاي غربي و اروپا شديدچرا اجازه داديد اين موضوع به صورت امنيتي درآيد و چرا تسليم آشو

، وزير امور خارجه در پاسخ به اين سوال )ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي مساله مهم آشور است آه با امنيت و سياست خارجي و حيثيت نظام سر و  مسايل هسته: گفت

گذاري  آه بخواهد براي حل و فصل آن سياستاي فراتر از اختيارات وزارت خارجه است  مساله. آار دارد
  .آرده و به تنهايي از عهده آن برآيد

ها در شرايطي دشواري قرار داشتيم و مجموعه مسوولين  در سال گذشته در همين زمان: وي گفت
در ماه ژوئن سال گذشته شوراي . آشور تصميماتي گرفتند آه يكسال گذشته شاهد آثار آن بوديم

اي را  ه فضاي تندي عليه آشور ما در آن وجود داشت و در ماه سپتامبر قطعنامهحكام تشكيل شد آ
عليه ما صادر آردند و اين مساله ادامه يافت تا در آستانه ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان 

  .ملل
يي است و  تهفضايي در دنيا ايجاد آرده بودند آه ايران به دنبال سالح هس: وزير امور خارجه تاآيد آرد

ايران براي جلوگيري از ارجاع اين پرونده . دهد و در حال نقض تعهدات خود است اي انجام مي آار مخفيانه
سازي و همكاري با آژانس و آشورهاي  به شوراي امنيت سازمان ملل تصميم گرفت از طريق شفاف

د بشكند تا پرونده در مسير  امنيتي و تبليغاتي را آه عليه آشور ساخته بودن-اروپايي فضاي سياسي 
  . حقوقي قرار گيرد
ها ايجاد آرده   تبليغاتي و امنيتي آه آمريكايي-ما بايد در برابر فشارهاي سياسي : خرازي تصريح آرد

  . آرديم شكستيم و از خود دفاع مي بودند آن فضا را مي
ود را دارد و شوراي عالي يي در ايران ساز و آار خاص خ آار هسته: وزير امور خارجه خاطر نشان آرد

سازي و همكاري با آژانس  در چنين ساز و آاري تصميم به شفاف. امنيت ملي مسوول اين پرونده است
  . گرفته شد تا ما بتوانيم چارچوب حقوقي خود را دنبال آنيم

: تخرازي نتيجه اين سياست را عدم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل عنوان آرد و گف
سازي اورانيوم داديم و  ما براي ايجاد فضايي آرام در آشور و بسته شدن پرونده، تن به تعليق در غني

  .اي فني تبديل شد  امنيتي باشد به پرونده-پرونده ايران به جاي اينكه سياسي 
را سازي جو شديد عليه آشور  اينكه ما توانستيم از طريق تعليق غني: وزير امور خارجه اظهار داشت

  . بشكنيم توفيق بود
نگذاريد با دست خودمان : خرازي با اشاره به روندي آه در مذاآرات طي شده است، تصريح آرد

ها از آن سو استفاده  اي آه در چارچوب حقوقي پيگيري شده به سياسي تبديل شود و آمريكايي پرونده
  . آنند

نمايندگان مطمئن باشند . به خوبي پيش رودها ادامه يابد تا آار  الزم است حمايت: وي خاطر نشان آرد
آند و اسير  آه جمهوري اسالمي ايران از حق خود آوتاه نخواهد آمد، ولي آن را با تدبير دنبال مي

يي نيست و  ايران به دنبال توليد سالح هسته. آند جوسازي نخواهد شد و با استواري از آن حمايت مي
  .آند ور تالش مييي در آش تنها براي توسعه فناوري هسته
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در منطقه خاورميانه ما همواره به دنبال تبديل منطقه به منطقه عاري از : وزير امور خارجه آشور، افزود
ما از حقوق خود در چارچوب ديپلماسي و استفاده از حقوق خود آوتاه . ايم يي بوده سالح هسته

  . آييم نمي
اگر وزير امور خارجه از عملكرد :  اظهار داشتبه گزارش خبرنگار ايسنا، در ادامه جلسه اآبر اعلمي

خانه هستيد و بر  آقاي خرازي شما مسوول وزارت. روحاني راضي است جاي خود را به ايشان دهد
  .همين مبنا بايد به مردم پاسخگو باشيد

 خواهند شما را از حق خود محروم آورند مي با فشارهايي آه بر شما مي) امريكا و اروپا(آنها: وي گفت
دانند و تا زماني آه نظام را از داخل  آنها نظام جمهوري اسالمي را براي خود خطري جدي مي. آنند

خواهند ما را به موضع  يي ما مشكل ندارند ولي مي آنها با فعاليت هسته. آيند استهاله نكنند آوتاه نمي
  . ذلت بيندازند

با اين روش :  خاطر نشان آردعضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي،
گذارد آه استيضاح وزير امور خارجه به جهت  فرستيد چيزي نمي و مذاآره و افرادي آه براي مذاآره مي
شما در اين تريبون بگوييد مذاآرات شما آيا منجر به حفظ . شود شكست در اين مذاآرات مطرح مي

مردم و مجلس . اسي ما مشهود استشود؟ مرعوب شدن از آل دستگاه ديپلم حقوق ملت ايران مي
  . آيند  در قبال آوتاهي شما آوتاه نمي

  . شما در برابر مردم و آيندگان بايد پاسخگو باشيد: اعلمي گفت
مردان و رهبر معظم انقالب  مسلم بدانيد آه دولت: خرازي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت

اين ميزان احساس دارند و فكر نكنيد با دولتي مواجه هستيد آه اهل ذلت است مسلم بدانيد آه در 
  .آشور ما همه چيز حساب دارد

دستگاه سياست خارجي، : وي دستگاه سياست خارجي را مجري سياست خارجي دانست و گفت
تواند سرنوشت آشور  ارجه در جايگاهي است آه ميپس تصور نكنيد آه وزارت خ. سياستگذار نيست

  .را تغيير داده و بخواهد در راستاي ذلت آشور گام بردارد
نشست اخير پاريس از : ي علني مجلس وزير امور خارجه تاآيد آرد به گزارش ايسنا در ادامه جلسه

ستند و صورت رياست مجلس در جريان ه. هاي روشن صداقت نمايندگان جمهوري اسالمي بود نمونه
  . مذاآرات را ديدند آه ما از چه موضع قدرت و صالبتي صحبت آرديم

اگر مجلس شرايط را الزم ببيند حتما .  حق مجلس استNPTتصمصم گيري در خصوص : وي گفت
  .گيرد تصميم مي

  .يي توليد آند دهد آه آشوري بخواهد سالح هسته  زماني رخ ميNPTاصوال خروج از 
 ذآر است آه اعلمي از پاسخ وزير خارجه قانع نشد و سوال براي بررسي بيشتر به در پايان الزم به

  . آميسيون مربوطه ارجاع شد
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  العاده اعالم آرد ارتش المهدي در بغداد حالت فوق
  2004 اوت 10 – 1383 مرداد 20سه شنبه 

نيروهاي ارتش المهدي مقر فرمانداري ديوانيه در جنوب بغداد را محاصره و در بغداد : خبرگزاري فارس
  .العاده اعالم آردند حالت فوق

به گزارش شبكه تلويزيوني العالم، قيس الخزعلي سخنگوي مقتدا صدر در پيامي از سوي فرماندهي 
  . العاده در بغداد اعالم آرد آل ارتش المهدي، حالت فوق

 بعد از ظهر 1ن پيام از شهروندان عراقي خواست براي حفظ جان و امنيت خود، از ساعت خزعلي در اي
  . هاي بغداد تردد نكنند امروز در خيابان

العاده از ظهر امروز  خزعلي افزود بنا به تصميم هيات عالي فرماندهي آل ارتش المهدي حالت فوق
  . آند  اشغالگران در بغداد ادامه پيدا ميشروع شده و تا پايان عمليات آشتار غير نظاميان از سوي

گيرد آه درگيري بين نيروهاي ارتش المهدي با اشغالگران و ارتش جديد و  اين اقدام در حالي صورت مي
  . شنبه وارد ششمين روز خود شد نيروي پليس عراق، روز سه

نان ادامه دارد و اآثر ها تا لحظه ارسال خبر همچ اين درگيري: شاهدان عيني در ديوانيه اعالم آردند
  . قربانيان آن نيروهاي پليس عراق هستند

  هاي شديد در ديوانيه عراق  درگيري
و نيروهاي دولتي در " مقتدا صدر"هاي شديدي روز گذشته بين نيروهاي وفادار  درگيري: خبرگزاري فارس

  .واقع در جنوب عراق در گرفت آه تلفات بسياري بر جاي گذاشت" ديوانيه"شهر 
ه گزارش خبرگزاري رويتر از ديوانيه، شاهدان گفتند نيروهاي وفادار به مقتدا صدر ساختمان فرمانداري و ب

  . مقر پليس را در اين شهر به محاصره خود در آوردند
  . ها، متعلق به نيروهاي پليس بودند شاهدان همچنين اعالم آردند اآثر تلفات اين درگيري

  . نوب بغداد، قرار دارد آيلومتري ج180شهر ديوانيه در 
ها در نجف اشرف نيز امروز براي ششمين روز متوالي بين نيروهاي  اين در حالي است آه درگيري
  . ادامه يافت" السالم وادي"در منطقه " مقتدا صدر"آمريكايي و نيروهاي وفادار به 
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هاي  ده از تيربار و گلولهيكي از خبرنگاران خبرگزاري فرانسه گزارش داد آه نيروهاي آمريكايي با استفا
پناه گرفته بودند، زير " السالم وادي"تانك، مواضع نيروهاي وفادار به مقتدا صدر را آه در قبرستان مقدس 

  . آتش سنگين قرار دادند
  . السالم روز گذشته شاهد بمباران سنگين نيروهاي آمريكايي بود به گزارش اين خبرنگار، قبرستان وادي

  . از شهر مقدس نجف دفاع خواهد آرد" تا آخرين قطره خون خود"الم آرد آه صدر روز گذشته اع
ها و ترك شهر  نخست وزير موقت عراق را مبني بر زمين گذاشتن سالح" اياد عالوي"وي درخواست 
  . نجف، رد آرد

 از  تن360هاي چند روز گذشته، چهار سرباز اين آشور و بيش از  ارتش آمريكا اعالم آرد آه طي درگيري
  . اند هواداران مقتدا صدر آشته شده

  . شنبه گذشته آغاز شده است درگيري بين نيروهاي وفادار به مقتدا صدر و نيروهاي آمريكايي از پنج
بس موقتي آه در ماه ژوئن بين صدر و نيروهاي آمريكايي امضا شده بود، از  ها پس از آتش اين درگيري

  . سر گرفته شد
  .  مقاومت در اواسط فصل بهار، توسط نيروهاي وفادار به مقتدا صدر امضا شدبس در پي آغاز اين آتش
  ها در نجف اشرف براي ششمين روز متوالي ادامه يافت درگيري

ها در نجف اشرف، امروز براي ششمين روز متوالي بين نيروهاي آمريكايي و  درگيري: خبرگزاري فارس
  .ادامه يافت" السالم ديوا"در منطقه " مقتدا صدر"نيروهاي وفادار به 

به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، يكي از خبرنگاران اين خبرگزاري گزارش داد آه نيروهاي آمريكايي 
هاي تانك، مواضع نيروهاي وفادار به مقتدا صدر را آه در قبرستان مقدس  با استفاده از تيربار و گلوله

  .  قرار دادندپناه گرفته بودند، زير آتش سنگين" السالم وادي"
  . السالم روز گذشته شاهد بمباران سنگين نيروهاي آمريكايي بود به گزارش اين خبرنگار، قبرستان وادي

  . از شهر مقدس نجف دفاع خواهد آرد" تا آخرين قطره خون خود"صدر روز گذشته اعالم آرد آه 
ها و ترك شهر  تن سالحنخست وزير موقت عراق را مبني بر زمين گذاش" اياد عالوي"وي درخواست 
  . نجف، رد آرد

 تن از 360هاي چند روز گذشته، چهار سرباز اين آشور و بيش از  ارتش آمريكا اعالم آرد آه طي درگيري
  . اند هواداران مقتدا صدر آشته شده

  . شنبه گذشته آغاز شده است درگيري بين نيروهاي وفادار به مقتدا صدر و نيروهاي آمريكايي از پنج
بس موقتي آه در ماه ژوئن بين صدر و نيروهاي آمريكايي امضا شده بود، از  ها پس از آتش  درگيرياين

  . سر گرفته شد
  . بس در پي آغاز مقاومت در اواسط فصل بهار، توسط نيروهاي وفادار به مقتدا صدر امضا شد اين آتش

  
  شوند نيروهاي آرد عراق در مناطق مرزي ايران و عراق مستقر مي

  2004 اوت 10 – 1383 مرداد 20شنبه سه 
براساس توافق امنيتي بين اياد عالوي نخست وزير دولت موقت عراق و رهبران : خبرگزاري فارس

هاي عمده آرد اين آشور، نيروهاي آرد عراق حفاظت از برخي مناطق عراق از جمله مناطق مرزي  گروه
  .با ايران را برعهده خواهند داشت

اياد : ن در شماره امروز به نقل از مقامات بلندپايه آرد آه نامي از آنها نبرد، نوشتروزنامه آويتي الوط
عالوي در ديدار اخير خود از شهرهاي اربيل و سليمانيه آه حازم الشعالن وزير دفاع و فالح النقيب وزير 

عاتي را آردند، حمايت آردها در زمينه مسائل امنيتي و اطال آشور موقت عراق، وي را همراهمي مي
  . آسب آرد

عالوي در نشست غيرعلني با جالل طالباني رهبر اتحاديه ميهني آردستان عراق و : الوطن نوشت
مسئول امنيتي در اتحاديه ملي آردستان عراق و ديگر اعضاي شوراي رهبري " آوسرت رسول"

و ثبات در هاي امنيتي و مشارآت آردها در برقراري امنيت  نيروهاي پيشمرگ آرد در خصوص تالش
هاي خارجي در آنها مستقر  شود عناصر رژيم سابق بعث و تروريست شهرهاي عراق آه گفته مي

  .  مذاآره آرد هستند،
به گفته اين منابع، عالوي همچنين نشست مشابهي را با مسعود بارزاني رهبر حزب دمكرات آردستان 

روريستي آه با هدف تضعيف عراق داشته و طي آن در خصوص مسائل امنيتي و تشديد عمليات ت
  . گيرد، گفت و گو آرده است آشور و نشان دادن ناتواني دولت در برقراري امنيت صورت مي

اي بين دو طرف انجاميد آه بر اساس آن  اين نشست به توافقنامه: الوطن به نقل از منابع فوق نوشت
ا پليس عراق در برقراري قرار شد نيروهاي پيشمرگ آرد به مناطق حساس عراق اعزام شوند تا ب

  . امنيت همكاري آنند
به گفته مقامات آرد، پيشمرگان آرد در حال حاضر عالوه بر استقرار در شهرهاي مرزي ايران همچون 

خانقين و مندلي در شهرهاي ديگر عراق شامل موصل، آرآوك و برخي از نقاط بغداد پايتخت عراق 
  . مستقر هستند

  
  قمداخله رژيم ايران در عرا

  
  نظاميان مقتدا صدر هستيم در حال تحقيق درباره همكاري ايران با شبه
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  2004 اوت 10 – 1383 مرداد 20سه شنبه 
وزير آشور دولت موقت عراق درباره ادعاهاي منتشر شده درباره همكاري ايران با : خبرگزاري فارس

الزم در اين زمينه هستيم و آوري اطالعات موثق و  ما در حال جمع«: نيروهاي طرفدار مقتدا صدر گفت
  ».بعد از آسب اطمينان الزم اقدام خواهيم آرد

چاپ لندن با اشاره به اوضاع امنيتي " االوسط الشرق"وگو با شماره امروز روزنامه  در گفت" فالح النقيب"
ز بين دهيم آه عراق در اين بحران باقي بماند و تمام تالشمان را براي ا ما اجازه نمي«: در عراق افزود

  » .گيريم بردن عوامل فساد در آشور به آار مي
 درصد 90پليس و نيروهاي گارد ملي بر بيش از «: وي اوضاع شهر نجف را عالي توصيف آرد و گفت

  » .شهر آنترل دارند
و دستگيري طرفداران صدر ) ع(نقيب در مورد احتمال ورود نيروهاي امنيتي عراقي به مرقد امام علي 

خواهيم براي انجام چنين عملياتي وارد  براي همه ما عزيز است و ما نمي) ع(م علي حرم اما«: گفت
آنيم موضوع را بدون انجام عمليات نظامي در اين حرم خاتمه دهيم و  حرم مطهر شويم و سعي مي

  » .شما بزودي اخبار خوبي را در اين زمينه خواهيد شنيد
تاآنون رسما هيچ حكمي درباره «: دا صدر گفتوزير آشور دولت موقت عراق درباره دستگيري مقت

اي است آه دادگاه عراق بايد آن را مطرح آند ولي  دستگيري صدر به ما ابالغ نشده است و اين مسئله
  » .هر زمان آه چنين حكمي صادر شود ما هرگز در اجراي آن درنگ نخواهيم آرد

: دا صدر اتخاذ شده است يا خير، افزودوي در پاسخ به اين سوال آه آيا تصميمات مقتضي درباره مقت
ها در عراق است و ما هرگز اجازه نخواهيم داد آه  تصميم اساسي و محوري، توقف ناامني و درگيري«

  » .خون هموطنان بيگناهمان ريخته و آشورمان نابود شود
 بررسي نخست وزير و دولت وي در حال«: همچنين در مورد طرفداران مقتدا صدر گفت" فالح النقيب"

  » .اين مسئله هستند و مطمئن باشيد بزودي آنها را منحل خواهند آرد
ايم و  آنند تا نجف را ويران آنند ولي ما بر اين شهر مسلط شده نظاميان صدر تالش مي شبه«: وي گفت

  » .در حال حاضر آنجا حكومت نظامي اعالم آرديم
دليل مردم و دريافت   با مردم و دستگيري بيوزير آشور دولت موقت عراق درباره بدرفتاري پليس عراق

از قبل مشكالت زيادي در پليس عراق وجود داشته و حل اين مشكالت «: رشوه براي آزادي آنها گفت
 تن از افراد پليس آه 25در همين رابطه بيش از . ايم برد و ما متوجه اين اشتباهات شده زمان مي

آنها را تحويل دادگاه خواهيم داد ولي بدون ثابت شدن جرم ايم و  جرمشان ثابت شده بود، دستگير آرده
  » .توانيم قضاوت آنيم افراد، نمي

  . وي از مردم عراق خواست مسئوالن را در جريان خطاها و اشتباهات نيروهاي پليس قرار دهند
: ر، گفتوگو با صدر در دست داريد يا خي النقيب در پايان در پاسخ به اين سوال آه آيا طرحي براي گفت

  » .اين امر تا زماني آه شبه نظاميان صدر منحل نشوند عملي نيست«
وزير دفاع دولت موقت عراق نيز روز گذشته بار ديگر با تكرار " حازم الشعالن"اين در حالي است آه 

اتهامات بي اساس خود عليه ايران، تهران را به همكاري با گروههاي طرفدار مقتدا صدر در حوادث جاري 
  . نجف متهم آرده بوددر 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مرداد20: روزنامه های صبح تهران
  2004 اوت 10 – 1383 مرداد 20سه شنبه  -بي بي سي 

روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی خود را به ابعاد تازه تيرگی روابط ايران و عراق که با 
يرانی در کربال و صدور حکم دستگيری احمد چلبی که مشغول بازديد از ايران است ربوده شدن کنسول ا

بروز کرده اختصاص داده و از ميان مسايل داخلی، به ادامه اختالفات دولت و شهرداری تهران بر سر 
  .برگزاری نمايشگاه ها پرداخته اند

ر خود منعکس کرده، نوشته ، که خبر صدور حکم دستگيری احمد و سالم چلبی را در صدر اخباشرق
  .است که تحوالت عراق به ترتيبی پيش می رود که گويی نظام سياسی هنوز فاصله زيادی با ثبات دارد
از ديد گزارشگر اين روزنامه،عالوه بر اخباری که هر روز از عراق به دنيا مخابره می شود، تيرگی روابط 

ره هايی که به عنوان دوستان ايران در عراق دولت موقت آن کشور با ايران و نيز حذف و غيبت چه
  . شناخته می شوند، تحول مهمی است

 سخنگوی دولت ايران درباره وضعيت احمد چلبی اظهار بی اطالعی کرده و گفته همشهریبه نوشته 
 نفره ای بود که برای شرکت در همايش فرصت های اقتصادی ايران و عراق به ٣٠٠است وی جزء تيم 

  . ايران آمد
وی گفته است که آقای جلبی با توجه به سوابق تجاری اش مايل بود احتماًال در مبادالت تجاری با ايران 

  . نقش داشته باشد و همانند بقيه تجار عراقی در اين مجمع شرکت کرده بود
 از مصاحبه ای با احمد چلبی خبر داده که در تهران صورت گرفته و اين شخصيت عراقی آفتاب يزد
 اعالم شده عليه خود و حزبش را تکذيب کرده و گفته است که رابطه سياسی وی با ايران بر اتهامات

  .کسی پوشيده نبوده است
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سخنان " اين آمريکايی ها هستند که بايد از عراق بروند" با عنوان بزرگ جمهوری اسالمیروزنامه 
  .مقتدی صدر را در باالی صفحه اول خود منعکس کرده است

 در خبری همانند از قول يک مقام امنيتی عراق نوشته اند نظاميان همشهری روزنامه اين روزنامه و
آمريکا از عمليات ربودن ديپلمات ايرانی در مسير عزيمت به شهر کربال اطالع داشتند و اين حادثه با 
ای اطالع مستقيم ماموران اطالعاتی آمريکا و مقامات عراقی صورت گرفته است و آمريکايی ها با اجر

اين طرح قصد دارند در اجرای عمليات ضدايرانی در عراق اعالم کنند که ديپلمات ايرانی در عراق اقدام 
  .به دخالت و ايجاد تفرقه بين مسلمانان عراق مبادرت می کرده است

 يک عضو محافظه کار کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس هم گفته همشهریبه نوشته 
ن آمريکا در ربودن ديپلمات ايرانی در عراق زياد است زيرا آمريکايی ها با است احتمال دست داشت

  . ماجراجويی به دنبال بهره برداری سياسی از اين موضوع هستند
نماينده ديگری از مجلس گفته است متاسفانه اين حوادث در شرايطی اتفاق می افتد که شخصيت 

  . راق نيستندهای بزرگ جهان تشيع و مراجع بزرگ نجف اشرف در ع
 از   در يکی  ايرانی  شده  ربوده  نيز از قول يک منبع امنيتی عراق نوشته است که ديپلماتاعتماد
  .شود  می  شهر بغداد نگهداری  در نزديکی  بعث  حزب  های مخفيگاه
 آمريکا و   اطالعاتی  ماموران  مستقيم  جهانی را با اطالع  فريدون  شدن  کربال ربوده  مردماعتمادبه نظر 

  . دانند  طرفدار اين کشور می  عراقی های مقام 
 علی اکبر محتشمی پور، رييس فراکسيون دوم خرداد در مجلس ششم، هم در همشهریبه نوشته 

اين باره اظهار نظر کرده وبا اشاره به خالی بودن عراق از پشتوانه حضور علما گفته است که مسئوالن 
ه کسانی که دست خود را به خون مردم عراق آلوده می کنند و عالوی دولت موقت، آمريکايی ها و هم

 آن چه بر سر صدام آمده را مرور - که روزی با صدام همکاری می کرده و عضو حزب بعث بوده است -
  . کنند و بدانند که باالخره روزی به سزای اعمالشان می رسند

 حازم شعالن، وزير دفاع دولت موقت عراق، روز روزنامه های مختلف تهران در عين حال خبر داده اند که
گذشته ايران را به دخالت در نا آرامی های شهر نجف متهم کرد و گفت شبه نظاميان شيعه با استفاده 

  . از سالح های ايرانی در شهر مقدس نجف شورش به پا کرده اند
فته است ايران در ساخت  اظهار نظر مديرعامل صنايع تسليحاتی را با اهميت ديده که ديروز گشرق

سالح های مختلف با همکاری شرکت های اروپايی به خودکفايی رسيده و موفق به صدور ميليون ها 
  .دالر اسلحه به کشورهای ديگر جهان شده است

در عرف : محمد فرحی در پاسخ به اين سئوال که به چه کشورهای اروپايی سالح صادر می شود گفت
  . به آن سالح صادر می شود، مجاز نيستنظامی اعالم کشورهايی که

 افتصادی نظر سخنگوی دولت را در صدر اخبار خود آورده که با اشاره به محل جديدی که حيات نو
شهرداری برای برپايی نمايشگاه های بين المللی پيشنهاد کرده گفته است کارگاه چوب بری مناسب 

  . برگزاری نمايشگاه بين المللی نيست
 عبداهللا رمضان زاده در ارتباط با خبرهايی درباره انعقاد قرارداد بين شهرداری با ای اقتصاددنيبه نوشته 

موسساتی برای برپايی نمايشگاه فرش گفته است شهرداری حق برپايی و برگزاری نمايشگاه را ندارد 
  . اندازی شود راه چرا که مطابق ضوابط و قوانين هر گونه نمايشگاه در کشور بايد با مجوز وزارت بازرگانی 

روزنامه ها با اشاره به گفته های جديد مقامات دولتی و شورای شهر و شهرداری تهران که بر تصميم 
  .های قبلی خود پافشاری می کنند خبر از باالگرفتن اختالفات داده اند

ی در  در دنباله خبر چند روز پيش خود نوشته يک مقام سازمان مديريت و برنامه ريزدنيای اقتصاد
 تومان خواهد ٩١٠گفتگويی با اين روزنامه تاکيد کرده است که نرخ هر دالر آمريکا برای سال آينده به 

  .رسيد
 و ابراز تاسف معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از اين که چنين کاری به دنبال نسيم صباتوقيف روزنامه 

  . منعکس شده استروز خبرنگار اتفاق می افتد در روزنامه های مختلف هم امروز صبح
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