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

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران روها، دولتها، نيمواضع 
  

  اي ايران است  دنيا نگران اهداف هسته: رامسفلد
  2004 اوت 12 – 1383 مرداد 22پنج شنبه 

اي  وزير دفاع آمريكا در جريان سفر به جمهوري آذربايجان مدعي شد اهداف هسته: خبرگزاري فارس
  . استايران نگراني بزرگي براي دنيا

، رئيس جمهوري »اف الهام علي«پس از ديدار با » دونالد رامسفلد«به گزارش خبرگزاري فرانسه از باآو، 
آذربايجان با تكرار اتهامات خود عليه ايران در جمع خبرنگاران ادعا آرد ايران در فهرست آشورهايي است 

  . ندآ آه آمريكا سالهاست از آنان به عنوان آشورهاي تروريستي ياد مي
يكي از نگرانيهاي مهم دنيا ارتباط ميان يك آشور تروريستي آه سالحهاي آشتار «: وي مدعي شد

  » .هاي تروريستي است جمعي در اختيار دارد و شبكه
بنابر اين، نگراني عميق نه تنها آشورهاي منطقه بلكه آشورهاي جهان در «: وزير دفاع آمريكا ادعا آرد
  » .دهد، قابل درك است مورد آنچه در ايران رخ مي

محمد «اف مطرح آرده آه اخيرا ميزبان  اي ايران را با علي وي افزود نگراني خود در مورد برنامه هسته
  . ، رئيس جمهوري ايران بوده است»خاتمي

ها براي اعزام نيرو به عراق تشكر آرد و افزود سازمان ملل در حال يافتن  رامسفلد همچنين از آذري
آه نيروهاي بيشتري را براي حفاظت از تالش اين سازمان در برگزاري انتخابات در آشورهايي است 
  . عراق اعزام آنند

، وزير دفاع جمهوري آذربايجان آه در يك آنفرانس خبري به رامسفلد ملحق شد، هيچ »اف صفر ابي«اما 
  . آند، نكرد زام مي سرباز حاضر در عراق به اين آشور نيرو اع150اي به اينكه آشورش بيش از  اشاره

نيروهاي حافظ صلح آذربايجان اآنون در عراق هستند و ماموريتي را براي انجام دارند و به «: وي افزود
  » .دهند انجام آارهاي خود ادامه مي

وزير دفاع جمهوري آذربايجان از آمريكا خواست از اين آشور در مناقشه درازمدت با ارمنستان بر سر 
  . ك جمهوري آذربايجان بوده اما ساآنان آن ارمني هستند، حمايت آندباغ آه داخل خا قره

است و واشنگتن اميدوار است » مينسك«رامسفلد پاسخ داد اين مساله در حال بررسي توسط گروه 
آميزي حل شود اما آمريكا از وحدت سرزميني جمهوري آذربايجان حمايت  اين مساله به طريق صلح

  . آند مي
  . رود تمام سفرش به جمهوري آذربايجان اواخر امروز به اوآراين ميرامسفلد پس از ا

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  حمله نظاميان امريكايي به منزل صدر
  2004 اوت 12 – 1383 مرداد 22پنج شنبه 

وني مقتدي صدر در شهر نجف تفنگداران دريايي امريكا روز پنج شنبه به منزل مسك :خبرگزاري فارس 
  . اشرف حمله آردند

به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف ، شيخ احمد شيباني ، سخنگوي مقتدي صدر در نجف گفت 
نظاميان امريكايي عصر امروز به خانه مقتدي صدر ، در بخش شرقي شهر نجف حمله آردند ، اما خانه 

  . خالي از سكنه بود
مريكا پس از حدود دو ساعت درگيري با نيروهاي ارتش مهدي به منزل به گفته شيباني ،نظاميان ا

  . مقتدي صدر دست يافتند 
اينجا يك منزل مسكوني و آرام بود نه يك پايگاه نظامي و ما از اقدام نظاميان امريكايي در  :شيباني گفت 

ها  ين درگيريسخنگوي مقتدي صدر به تلفات احتمالي ا. حمله به اين مكان بسيار عصباني هستيم 
  . اي نكرد اشاره

  را بستند) ع(نيروهاي آمريكايي وروديهاي منتهي به حرم امام علي
نيروهاي آمريكايي با همكاري نيروهاي امنيتي عراق همه وروديهاي اصلي منتهي به : خبرگزاري فارس
  .در مرآز شهر مقدس نجف را بستند) ع(حرم امام علي 

ف، دستكم سه خودروي جنگي آمريكايي در ورودي جنوبي حرم به گزارش خبرگزاري فرانسه از نج
  . ترين مكانها براي شيعيان در سراسر جهان است شد آه يكي از مقدس مطهر ديده مي

  . شود آه شهر نجف را ترك آنند همچنين با بلندگو از ساآنان شهر خواسته مي
به نيروهاي ائتالف آمك . ا ترك آنيدشهر ر«: شد، آمده است اي آه به زبان عربي خوانده مي در بيانيه

  » .ايم ما براي آزادي شهر آمده. آنيد و به سوي آنان تيراندازي نكنيد
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توان به ديگر وروديهاي اصلي منتهي به حرم مطهر نزديك  بنابر اين گزارش، به دليل درگيري شديد نمي
دي از نيروهاي آمريكايي به اين شد اما ساآنان شهر گفتند از بامداد امروز شاهد نزديك شدن تعداد زيا

  . اند منطقه بوده
: گفت) ع( ساله يكي از ساآنان منطقه االنصار نزديك ورودي جنوبي حرم امام علي 23، »علي خليل«
  » .آردند  صبح تعداد زيادي از نيروهاي آمريكايي را ديدم آه به سمت شهر حرآت مي7حدود ساعت «

هاي  دست داشته و يا در آغوش گرفته بودند در حال فرار از آوچهزنان در حالي آه آودآان خود را در 
  . شدند شهر نجف ديده مي

 آماده  »حمالت گسترده به نجف«اي اعالم آردند براي  تفنگداران آمريكايي روز چهارشنبه با انتشار بيانيه
  . شوند مي

  عالوي از شبه نظاميان مسلح خواست سالح هاي خود را زمين بگذارند
نخست وزير دولت موقت عراق روز پنج شنبه از شبه نظاميان هوادار  "اياد عالوي  " :اري فارس خبرگز

  . مقتدي صدر خواست سالح هاي خود را زمين بگذارند و به زندگي عادي خود بازگردند
 به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد ، اياد عالوي در بيانيه اي آه فالح نقيب ، وزير آشور دولت موقت
عراق آن را در جمع خبرنگاران قرائت آرد از همه شبه نظاميان مسلح خواست ازحرم مقدس حضرت 

  . علي عليه السالم در شهر نجف خارج شوند
دولت ما از همه گروههاي مسلح مي خواهد سالح هاي خود را زمين  :عالوي در بيانيه خود افزود

  . بگذارند و به جامعه مدني بازگردند
 روند سياسي به روي همه باز است و از همه  :لت موقت عراق دراين بيانيه اعالم آرد نخست وزير دو

  . دعوت مي شود دراين روند مشارآت آنند
 ما همچنين از شبه نظاميان مسلح مي خواهيم هرچه سريع تر حرم  :دراين بيانيه تاآيد شده است 

  . شوندشريف را ترك آنند و باعث شكسته شدن حرمت اين مقام مقدس ن
نخست وزير دولت موقت عراق دراين بيانيه خاطرنشان آرد آه حمالت در نجف حمالت سرآوب گرانه 

نيست و شبه نظاميان با تحصن در حرم حضرت علي عليه السالم قانون شكني آرده اند و بايد سالح 
  . هاي خود را زمين گذاشته و از حرم خارج شوند

  عمليات در نجف ادامه خواهد داشت 
، وزير دفاع دولت انتقالي عراق روز پنج شنبه گفت حمالت مشترك "حازم شعالن "  :برگزاري فارسخ

  . نيروهاي عراقي و امريكايي براي سرآوب شبه نظاميان شيعه در شهر نجف ادامه خواهد داشت 
مسلح به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد ، شعالن در مصاحبه خبري گفت تا زماني آه شبه نظاميان 

  . از اماآن مقدس نجف خارج نشوند حمالت عليه شبه نظاميان همچنان ادامه خواهد يافت 
عمليات عليه شبه نظاميان مسلح در شهر نجف  :وزيردفاع دولت موقت عراق دراين مصاحبه خبري افزود

نامه عفو ادامه دارد و تا زماني آه شبه نظاميان مسلح از شهر خارج نشوند و يا براي استفاده از بر
  . نخست وزير خود را به نيروهاي عراقي تسليم نسازند عمليات عليه آنها همچنان ادامه خواهد داشت 

تر سالح هاي خود را زمين گذاشته و از حرم  شعالن از شبه نظاميان شيعه خواست هرچه سريع
  . مقدس حضرت عليه عليه السالم خارج شوند

اني نيروي هوايي متحدين تا منطقه مقبره پيشروي آرده و  نيروهاي عراقي با پشتيب :شعالن گفت 
شبه نظامي را در شهر نجف بازداشت آردند آه 1200عالوه بر آشف مقاديري سالح و مهمات تاآنون 

  . تعدادي از آنها غيرعراقي هستند
  . نيروهاي گارد ملي و پليس عراق توانستند تا نزديك صحن شريف برسند  :شعالن افزود

شعالن نيروهاي امريكايي در ميدان بيستم مستقر شده اند و نيروهاي پليس و گارد ملي به گفته 
  . عراق به سمت صحن پيشروي آردند

  نظاميان طرفدار صدر آنترل مرآز نجف را در دست دارند شبه
نظاميان طرفدار مقتدا صدر، روحاني عراقي عليرغم حمله سنگين نيروهاي  شبه: خبرگزاري فارس

  .آنترل مرآز نجف را همچنان در دست دارندآمريكايي 
به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، يك معاون ارشد صدر امروز اعالم آرد طرفداران اين روحاني عراقي 

  . تا آخرين لحظه مبارزه خواهند آرد
در ساعت يك بعدازظهر به وقت محلي گزارش داد ) ع(يك خبرنگار خارج از حرم مطهر امام علي 

  . ميان، آنترل حدود دو آيلومتري حرم مطهر را در دست دارندنظا شبه
ما آماده مبارزه تا آخرين قطره خون «: يكي از معاونان مقتدا صدر آه افراد مسلح اطراف وي بودند، گفت

  » .خواهند خود هستيم اگر آمريكاييها اين را مي
يتي عراق وروديهاي اصلي منتهي اين در حالي است آه نيروهاي آمريكايي امروز با آمك نيروهاي امن

  . شوند صدها تن از ساآنان شهر نجف در حال فرار ديده مي. را بستند) ع(به حرم امام علي 
  مردم عراق در اعتراض به هتك حرمت شهر مقدس نجف تظاهرات آردند

هزاران تن از مردم شهرهاي بصره و بغداد در اعتراض به هتك حرمت شهر مقدس : خبرگزاري فارس
  .جف و حمله به اين شهر از سوي نيروهاي آمريكايي تظاهرات آردندن

نظاميان  اي را به شبه به گزارش خبرگزاري رويتر از بصره، نيروهاي آمريكايي و عراقي حمله گسترده
  . اند طرفدار مقتدا صدر، روحاني عراقي آغاز آرده
  » .؛ آمريكا و عالوي آافر هستندزنده باد صدر«: زدند هزاران تظاهرآننده در شهر بصره فرياد مي
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  . نظاميان مسلح، روحانيون و مقامات محلي شرآت داشتند در اين تظاهرات مردم غيرنظامي، شبه 
تظاهرات مشابهي در آاظمين بغداد پس از انتشار خبر حمله نيروهاي آمريكايي به نجف اشرف آه حرم 

عالوي دشمن خدا «: زدند د تظاهرآننده فرياد ميافرا. در آن قرار دارد، برگزار شد) ع(مطهر امام علي 
  » .است

پيش از اين پايگاه اينترنتي المحيط گزارش داده بود نيروهاي آمريكايي براي ورود به حرم مطهر امام 
  . اند در نجف اشرف، چراغ سبز اياد عالوي نخست وزير موقت عراق را دريافت آرده) ع(علي

نيروهاي آمريكايي : هاي نظامي آمريكايي آه نامي از وي نبرد، افزودالمحيط به نقل از يك سخنگوي نيرو
در نجف شوند و به حرم ) ع(اند آه در صورت لزوم وارد حرم امام علي اختياراتي را از عالوي دريافت آرده

  . يورش ببرند
  

ن سخنگوي وزارت آشور عراق اعالم آرد، فقط نيروهاي عراقي اجازه خلع سالح شبه نظاميان پنها
  .شده در نجف را خواهند داشت

  2004 اوت 12 – 1383 مرداد 22پنج شنبه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، صباح آاظم، سخنگوي وزارت ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

جنگ سختي در جريان است، نيروهاي پليس و گارد ملي با حمايت نيروهاي ائتالف : آشور عراق گفت
  . دهند ا انجام مياين عمليات ر
هاي مقدس را  به ما دستور اآيد داده شده آه فقط نيروهاي عراقي اجازه ورود به مكان: وي تاآيد آرد

  . دارند
آه مانع از ) ع(ما درصدد خلع سالح شبه نظاميان پناه گرفته در داخل حرم امام علي : اين سخنگو افزود

  . باشيم ورود زائران عادي به اين مكان مقدس هستند، مي
  . باشد مبارزه با شبه نظاميان وفادار به مقتدي صدر آزمايشي براي دولت تازه پاي عراق مي: آاظم گفت

ين موضوع نشان وي ضمن بيان اين نكته آه نيروهاي آشوري عزم خود را براي حل و فصل نهايي ا
صدر از اين . براي ما اين عمليات آزمايشي حساس در اولين مراحل حكومتي است: دهند، گفت مي

  . آند برداري مي اند، بهره واقعيت آه نيروها هنوز به طور آامل آموزش نديده
 ي سياسي شود يا خواهد وارد عرصه مقتدي صدر خودش بايد تصميم بگيرد آه آيا مي: وي تاآيد آرد

  .خير
  

   ساعت گذشته آشته و زخمي شدند24 نفر در 765: وزارت بهداشت عراق
  2004 اوت 12 – 1383 مرداد 22پنج شنبه 

 تن آشته و 165 ساعت گذشته 24وزارت بهداشت عراق اعالم آرد در درگيريهاي : خبرگزاري فارس
  . نفر زخمي شدند600حدود 

 تن در بمباران هوايي 75ي اين وزارتخانه گفت به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، يك سخنگو
 تن ديگر نيز 44در آوت آشته شدند و اين در حالي است آه » الشرآيه«نيروهاي آمريكايي در منطقه 

  .  تن زخمي شدند164در درگيريهاي بغداد و عمدتا در مواضع شيعيان در شهرك صدر آشته و 
  

 زخمي بر جاي گذاشت و همچنين در شهر االماره 153  آشته و25وي افزود درگيريها در شهر نجف نيز 
  .  تن جان باختند14 نفر زخمي شده و 77

  .  زخمي بر جاي گذارد52اين در حالي است آه درگيريها در ديوانيه نيز هفت آشته و 
بمباران سنگين شب گذشته در آوت پس از آن انجام شد آه تفنگداران آمريكايي بامداد امروز حمالت 

  . نظاميان شيعه در نجف آغاز آردند را عليه شبهعظيمي 
 

ي ادعاهاي  ي واشنگتن پست اعتراف آردند، بسياري از موارد سوال برانگيز درباره دبيران خبر روزنامه
  .دادند بوش قبل از جنگ، در رابطه با تهديدهاي موجود از جانب صدام را آم اهميت جلوه مي

  2004 اوت 12 – 1383 مرداد 22پنج شنبه 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، هوارد آورتز، منتقد ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

دبيران خبر از درج موارد سوال برانگيز مبني بر اين : اي نوشته است يي واشنگتن پست در مقاله رسانه
  .آردند داري ميهاي آشتار جمعي پنهان عراق دارد يا خير، خود آه آيا بوش مدارآي از سالح

ي  ما آارمان را انجام داديم، البته نه به اندازه: گويد باب وودوارد، دبير بخش سياسي اين روزنامه نيز مي
ما . دانم آافي و به نحو احسن، من خودم را به خاطر اين آه آار را به درستي انجام ندادم، مقصر مي

  .اي است ا براساس اطالعات سست و شكنندهداديم آه اطالعات م بايد به خوانندگان خود هشدار مي
داد، بوديم آه نقش  ما چنان جذب آن چه دولت انجام مي: گويد لئونارد دووينر، دبير ديگر اين روزنامه مي

  . مورد درخواست مردم را ايفا نكرديم
هاي  شها و پوش برخي گزارش: نويسد ي نيويورك تايمز نيز از گزارشگر خود انتقاد آرده و مي روزنامه

خبري از دقت و موشكافي الزم برخوردار نبوده و اغلب تحت تاثير اطالعات رسيده از جانب معارضان 
  .سابق عراق بوده است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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   مردادماه22: روزنامه های تهران 

  2004 اوت 12 – 1383 مرداد 22پنج شنبه  -بي بي سي 
 های امروز صبح تهران بخش هائی از مصاحبه مطبوعاتی رييس جمهور خاتمی را با هر يک از روزنامه

  .اهميت ديده و در صدر اخبار خود نقل کرده اند
 اشاره رييس دولت را به پرونده هسته ای ايران با اهميت ديده که گفته است ما گرچه نمی شرق

ا و ملت ما بايد آماده دادن هزينه هايی خواهيم پرونده مان به شورای امنيت برود اما اگر بخواهند م
  . باشيم و از حق ملی مان نگذريم

روزنامه های افتصادی آن بخش از مصاحبه ديروز محمد خاتمی را در صدر اخبار خود آورده اند که با 
اشاره به اختالف وزارت بازرگانی و شهرداری تهران بر سر تعطيل نمايشگاه بين المللی تهران گفته 

دولت قراردادهای متعددی با خارجی ها منعقد کرده که نمی تواند آن را ناديده بگيرد و تصميم است که 
  .گيری در اموری ملی و بين المللی مانند نمايشگاه در مسئوليت دولت است

در حالی که روزنامه های تهران خبر از ربودن شدن اعضای دفتر خبرگزاری جمهوری اسالمی و چهار تن 
ان تعاون ايران در عراق داده اند، موضوع روابط ايران و عراق همچنان جدی ترين خبر از اعضای سازم

  . سياست خارجی در روزنامه های امروز است
 در سرمقاله خود ابراز نگرانی کرده است که ايران دارد از معادالت عراق حذف می شود و شرق

ن و عراق تشکيل شود و بر اساس نظر پيشنهاد کرده که کميته ای کارشناسی برای بررسی روابط ايرا
  .آن کميسييون در اين روابط تجديد نظرهائی به عمل آيد

 خبر دستگيری مصطفی دربان، مدير دفتر ايرنا در بغداد، را نقل کرده است که با سه تن از  ايرانروزنامه
  . همکاران خود بازداشت و به محل نامعلومی برده شدند

اتفاق می افتد که کنسول ايران در کربال هم توسط گروه ناشناسی ربوده اين حوادث دو روز پس از آن 
  .شد که روزنامه های امروز خبری درباره او ندارند

 نوشته ملت ايران نيز مسئوليت اين گروگانگيری را متوجه آمريکائی ها می جمهوری اسالمیروزنامه 
تاکيد کرده است که هر روز تاخير در اين داند و انتظار دارد فريدون جهانی هرچه سريعتر آزاد شود و 

  .زمينه، يک نمره منفی در کارنامه دستگاه ديپلماسی کشور ثبت خواهد کرد
خبر از آمادگی آمريکا برای " نجف در خطرست "  با عنوان جمهوری اسالمیدر حالی که روزنامه 

 های امروز صبح رهبر حمله نهائی به شهرهای آشوب زده جنوب عراق داده است، به نوشته روزنامه
جمهوری اسالمی و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدارهای جداگانه با نمايندگان فرهنگی 

ايران و روسای دفتر صدا و سيما در خارج از کشور خواستار جلوگيری از تبليغات دشمنان شده و گفته 
  .اند که آمريکا در عراق شکست خواهد خورد

م خبر بازگشت احمد چلبی به عراق منتشر شده است از قول وی نوشته  که قبل از اعالآفتاب يزد
مسئله امنيت عراق با سرکوب حل نخواهد شد زيرا صدام حسين هم نتوانست اين مسئله را با 

  . اين مسئله نيازمند يک راه حل سياسی است. سرکوب حل کند
د توسط دادگاه عراق روبرو شد احمد چلبی که در زمان اقامتش در تهران با صدور حکم دستگيری خو

درباره علت سفرش به ايران گفته که وی برای شرکت در کنفرانس بررسی فرصت های همکاری 
وی داشتن هرگونه داد و ستد مالی . اقتصادی و مالی ميان دو کشور به تهران سفر کرده است

  .شخصی با برخی از طرفهای ايرانی را تکذيب کرد
هرات سراسری در کشور در پايان نماز جمعه تدارک ديده شده است که  فردا تظارسالتبه نوشته 

موضوع آن اعتراض به حمله نظامی نيروهای اشغالگر عراق به عتبات مقدسه شيعيان و شهر نجف 
  . است

 خبر داده که يک آمريکائی يهودی که بدون داشتن مجوز معتبر در حال گذر از پاکستان به آفتاب يزد
  . نواحی مرزی توسظ نيروهای امنيتی شناخته و دستگير شده استطرف ترکيه بود در

روزنامه های صبح امروز همزمان با خبر سفر حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، به استراليا 
که يکی از اعضای هيئت رئيسه آژانس بين المللی انرژی اتمی است، از احتمال ارجاع پرونده ايران به 

  .ان ملل خبر داده اندشورای امنيت سازم
به بررسی تحليل علت رسيدن پرونده فعاليت های هسته ای " نگرانی سپتامبر" زير عنوان آفتاب يزد

به نقطه ای که ممکن است در جلسه سپتامبر هيئت رئيسه آژانس بين المللی انرژی اتمی چنين 
کرده که نود در صد ساخت  از قول منابع روسی اعالم دنيای اقتصادتصميمی بگيرد پرداخته است و 

  .نيروگاه هسته ای بوشهر به پايان رسيده است
 نيروگاه هسته ای ديگر بايد ساخته 10 يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس گفته  آفتاب يزدبه نوشته

 نظر فرمانده سپاه پاسداران را نقل کرده که گفته است اسرائيل در صورتی که به رسالتشود و 
  .ه تاسياست هسته ای ايران دست بزند مانند پتکی بر سرش فرود خواهيم آمدديوانگی حمله ب

 را چاپ کرده و خبر داده که آزمايش تغييرات و ٣ در کنار اين خبر تصويری از موشک های شهاب رسالت
  . اصالحات اين موشک دوربرد با موفقيت به پايان رسيده است

 مجلس به جداسازی فضاسازهای آموزشی، سفر پيشنهاد يکی از خانم های محافظه کار نماينده
هيات حقوق بشر سويس به ايران و احضار دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی به دادگاه انقالب از 

  .جمله خبرهای ديگر روزنامه های صبح امروز تهران است
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  بازتاب وقايع ايران در مطبوعات عرب زبان

  2004 اوت 12 – 1383 مرداد 22نج شنبه  پ-راديو آلمان 
  مهران رزاقى، گزارشگر صداى آلمان در ابوظبى

از آزمايشهاى موشكى ايران گرفته تا . در جهان عرب اين روزها خبر در رابطه با ايران فراوان است
اظهارات سياستمداران عراق در باره نقش ايران در ناآراميهاى منطقه و ربوده شدن ديپلمات ايرانى در 

  .بسيارى از مطبوعات عرب زبان را به خود اختصاص داده اندعراق، عنوانهاى 
 در ايران، امروز در صفحه ى اول بيشتر روزنامه هاى ٣اخبار مربوط به آزمايش موشك ميان برد شهاب 

ايران موشكى را آه قادر به هدف «خليج تايمز عنوان . عمارات متحده عربى انعكاس يافته است
را انتخاب آرده و ضمن گزارش جزييات اين امر به حمله ى » ش مى آندقراردادن اسراييل است، آزماي

شديد بعضى اعضاى مجلس شورا به وزارت امور خارجه، به خاطر سرخم آردن در مقابل غرب، مى 
خليج تايمز در گزارش ديگرى در صفحات داخلى خود مى نويسد، آه ايران از اروپا تقاضا آرده . پردازد

  . شور براى دستيابى به تكنولوژى هسته اى پشتيبانى آنداست تا از تالش اين آ
براساس اين گزارش اين تقاضاى غيرعادى در حين گفتگوهاى انجام گرفته در پاريس بين مقامات ايرانى، 

خليج تايمز همچنين به زندانى شدن مسئول خبرگزارى . بريتانيا، فرانسه و آلمان مطرح شده است
تر خبرگزارى در بغداد توسط گروهى مسلح پرداخته و مى نويسد، آه اين ايران و سه آارمند عراقى دف

 آگوست در راه بين بغداد و ۴حادثه در پى به گروگان گرفتن ديپلمات ايرانى، فريدون جهانى، به تاريخ 
الزم به تذآر است آه در روزهاى اخير روزنامه هاى گوناگون به تحليل روابط بين . آربال رخ داده است

توصيف ايران به عنوان دشمن .  و عراق پرداخته و وضعيت موجود را بسيار خطرناك توصيف مى آنندايران
شماره ى يك عراق و اتهامات متقابل به نوشته ى خليج تايمز تنها به حادتر آردن بحران موجود آمك 

  .مى آند
ان براى ايجاد روزنامه ى گالف نيوز، ضمن چاپ عكسى از دو زن ايرانى، به طرح شوراى شهر تهر

 پارك پرداخته و از قول مقامات شهردارى تهران مى نويسد، آه اين آار براى ۵بخشهاى ويژه ى زنان در 
امكان پذيرساختن پوشيدن لباسهايى راحت تر براى زنان به دور از چشم شكارگر مردان صورت مى 

تمى، مى نويسد آه ايران تالش گالف نيوز در خبر ديگرى به نقل از رييس جمهور ايران، آقاى خا. گيرد
در ادامه ى گزارش ضمن اشاره به راى . براى دستيابى به تكنولوژى هسته اى را آنار نخواهد گذاشت

 نماينده ى مجلس براى تاآيد بر ادامه ى تالش دولت در ماموريت صلح آميز آن در جاى ٢٩٠ تن از ٢٣٨
اگر آسى بخواهد حق ما را براى دستيابى ديگرى اين سخن رييس جمهور خاتمى را منعكس آرده آه 

به تكنولوژى هسته اى براى اهداف صلح آميز پايمال آند، ما و ملت ما آماده ى پرداخت بهاى آن 
  .خواهيم بود

خليج تايمز مى نويسد آه مقامات ايرانى روز سه شنبه يك تبعه ى اياالت متحده را پس از ورود به خاك 
به گفته ى مقامات ايرانى، او يك مرد يهودى از آاليفرنيا مى . ر آرده اندايران از مرز پاآستان، دستگي

گالف نيوز در خبر آوتاهى در صفحات داخلى خود . باشد و به طور غيرقانونى وارد خاك ايران شده است
مى نويسد آه روستاييان و فرماندار مياندوآب اعالم آرده اند آه شيى اى ناشناس شبيه به يك هواپيما 

  .از منفجرشدن در هوا، به آالن آوه در شمال غرب ايران اصابت آردپس 
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