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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 
  

  کانادا پرونده زهرا آاظمی را در سازمان ملل مطرح می کند
  ٢٠٠۴ اوت ١۴ – ١٣٨٣ مرداد ٢۴شنبه 

ی آمريكا و آانادا در واشنگتن در ديداری مشترک، بار ديگر موضوع نقض حقوق بشر در  وزيران امور خارجه
  .ز نگرانی نمودندايران را محکوم کرده و نسبت به برنامه های هسته ای اين کشور ابرا

ی آمريكا، پير  به نقل از پايگاه اينترنتی وزارت امور خارجه) ايسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران 
برد در آنفرانس مطبوعاتی مشترك با  ی آانادا آه در واشنگتن به سر مي گرو، وزير امور خارجه پتي

يی ايران بسيار نگران هستيم و   توليدات هستهما نسبت به: اش ادعا آرد آالين پاول، همتای آمريكايي
آنند، رضايت  يی دنبال مي ی خاص توليدات هسته ها در خصوص مساله به هيچ وجه از راهی آه ايراني

  .نداريم
ای است آه ما بايد در خصوص آن با يكديگر همكاری آنيم و اطمينان يابيم آه  اين مساله: وی افزود

  .گذارد اش احترام مي المللي ايران به تعهدات بين
: بشر ادامه داد ی آانادا آه در آنار پاول ايستاده بود، با متهم آردن ايران به نقض حقوق وزير امور خارجه

  .با يكديگر مذاآره آرديم) در اين آشور(بشر  ی نقض حقوق ی مساله چنين درباره ما هم
ما در اين مورد : تی تند مدعی شدخواندن مرگ زهرا آاظمی در اظهارا“ ترور”گرو همچنين با  پتي
ايم آه پيكر آاظمی به آانادا  گونه همكاری دولت ايران را دريافت نكرديم، ما درخواست آرده هيچ

  .بازگردانده شود و متوجه شديم آه آل سيستم قضايی اين پرونده را به مسخره گرفت
  .ی سازمان ملل مطرح آنمای است آه قصد دارم آن را در مجمع عموم اين مساله: وی ادامه داد
الوقوع آژانس  چنين توافق آرديم آه در نشست قريب ما هم: گرو گفت ی مذاآراتش با پتي پاول نيز درباره

المللی انرژی اتمی آه در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد، فرصتی خواهيم داشت تا رفتار ايران را  بين
  .مورد بررسی دوباره قرار دهيم

يی آشورمان خواهند داشت يا  ی هسته ی اين آه چه رويكردی به پرونده و وزير دربارهبا اين حال اين د
  .چه اقدام عملی را انجام خواهند داد، چيزی نگفتند

  
  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران

  
  شد " طبرزدي"نيز خواستار پايان اعتصاب " مدافعان حقوق بشر"آانون 
  2004 اوت 14 – 1383اد  مرد24شنبه : روزنامه
از حشمت اهللا طبرزدي براي پايان بخشيدن " انجمن دفاع از حقوق زندانيان"پس از درخواست : روزنامه

اي خواستار پايان اعتصاب   نيز امروز در اطالعيه" آانون مدافعان حقوق بشر"به اعتصاب غذاي خود، 
  .طبرزدي شد

بادي، محمد شريف، سيد محمدعلي دادخواه، سيف زاده، در بيانيه ي اين کانون که به امضاي شيرين ع
: عبدالفتاح سلطاني و مجيد پور استاد؛ هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر رسيده، آمده است

اله طبرزدي گذشته است و در اين مدت اعتراضات خود را به   چون بالغ بر دو هفته از اعتصاب حشمت"
لذا آانون . گمان موجب صدمات غير قابل جبراني خواهد بود   بيگوش متصديان رسانده و ادامه اعتصاب

نمايد به اعتصاب خود خاتمه داده به اين اميد آه مسئولين   مدافعان حقوق بشر از ايشان درخواست مي
  ."قضايي با نگرش قانون گرايانه با ايشان و ديگر زندانيان برخورد آنند

ت اشخاص و گروههاي سياسي و مدافع حقوق بشر، گفتني است حشمت اهللا طبرزدي با رد درخواس
بر ادامه اعتصاب غذاي نامحدودش اسرار ورزيده و در همين رابطه برخي از سازمانهاي سياسي و 

دانشجويي در ايران نيز قصد دارند در دفاع از وي و تمامي زندانيان سياسي در برابر دفتر سازمان ملل 
  .تحصن کنند

  
  اريخ تحصن خود در برابر دفتر سازمان ملل را به روز سه شنبه تغيير داد ت" جبهه دمکراتيک ايران"

  2004 اوت 14 – 1383 مرداد 24شنبه : روزنامه
در خصوص برگزاري تحصن اعتراضي در برابر " جبهه دمکراتيک ايران"در پي انتشار بيانيه اي از سوي 

در آن )  خانواده هاي زندانيان سياسيبر خالف بيانيه اول گروهي از(دفتر سازمان ملل در تهران که 
به جهت «:  مرداد ماه ذکر شده بود، امروز حسن زارع زاده سخنگوي اين جبهه گفت29تاريخ پنجشنبه 

ارج نهادن به خانواده هاي رنج آشيده زندانيان سياسي و آوشش هاي زندانيان دربند، اين جبهه نيز 
در آنار خانواده هاي زندانيان سياسي برگزار خواهد  5 تا 3تحصن خود را در روز سه شنبه از ساعت 

  ».نمود
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گفتني است اين تحصن در اعتراض به نقض حقوق زندانيان سياسي و در حمايت از اعتصاب غذاي 
  .حشمت اهللا طبرزدي برگزار خواهد شد

  
  متن بيانيه اول جمعي از خانواده هاي زندانيان سياسي، فعاالن حقوق بشري و دانشجويان

  شريف ايران،ملت 
منطق رژيم مبتني بر . رژيم حاکم هيچ منطق و قانون بشري يا بين المللي را به رسميت نمي شناسد

حقوق بشر براي سران ضد مردمي و قوه قضائيه بي . زور و سرکوب، فريب ، شکنجه و زندان است
فرهنگيان، روزنامه اينک، استبداد سياه آزادي بيان و قلم را در هم شکسته، آزاديخواهان، . معناست

نگاران، روشنفکران و دانشجويان را در سياهچالهاي مخوف به زنجير کشيده و هر اعتراضي از سوي 
  .ملت ايران را با مشت آهنين پاسخ ميدهد

  
محاکمات ناعادالنه و صدور حکم : وضعيت حقوق بشر و زندانيان سياسي در ايران روز به روز بدتر ميشود

ين در دادگاه انقالب، زندانهاي مخوف اوين، قصر و رجائي شهر، سلولهاي اعدام و حبس هاي سنگ
، و سرپوش نهادن بر آمران و عامالن قتل زهرا کاظمي، توقيف مطبوعات و احضار و 325 و 209انفرادي 

حبس روزنامه نگاران و نويسندگان، شکنجه جسمي و روحي زندانيان سياسي عقيدتي و فقدان امنيت 
 آزار، تهديد و حمله به خانواده هاي زندانيان سياسي ،جلوگيري از فعاليت هاي آزادانه -نجاني براي آنا

 و ممانعت به هرگونه تجمع، تحصن و اعتراض سياسي، اجتماعي و –احزاب و گروه هاي دگرانديش 
  .صنفي

  
  .اين موارد تنها بخش از عملکرد زورمدارانه و ضد مردمي جمهوري اسالمي است

خير با شدت گرفتن موج سرکوبها و فزوني يافتن اختناق حاکم، آزاديخواهان دربند چاره اي در چند ماه ا
  :جز فرياد زدن از درون قفس هاي تاريک رژيم را نيافته اند

 و اکنون 1378 تير ماه 18 نفر از زندانيان سياسي در بند يک اوين در اعتراض به فاجعه 12اعتصاب غذاي 
دس حشمت اهللا طبرزدي براي آزادي تمامي زندانيان سياسي و اعتصاب غذاي نا محدود مهن

  .دانشجويان در بند در اين راستا قرار دارد
 ، بيش از يکسال 209 ماه حبس در انفرادي 3 دستگير و پس از 1382مهندس طبرزدي در يکم تيرماه 

وان در دادگاه کذائي طبرزدي به هيچ عن.  بسر ميبرد350است که در وضعيت بالتکليف در زندان اوين بند 
انقالب حضور نمي يابد، زيرا محاکمه ناعادالنه ، غير علني و بدون حضور هيئت منصفه را نامشروع 

  .ميداند
  

اينک، در هفدهمين روز اعتصاب غذا، وضع طبرزدي رو به وخامت بيشتر رفته و با الغري شديد، ضعف 
 موقعيت نگران کننده و مرگبار ايشان عمومي، سر درد، تهوع، سرگيجه و افت فشار خون حاکي از

  .است
روشن است که شرايط فعلي تنها راه باقيمانده براي آزاديخواهان دربند، در کف نهادن جان خويش و 

  .استقبال از مرگ است
در حالي که بسياري از زندانيان سياسي در اعتراض و فرياد بر عليه رژيم، راه اعتصاب غذا را برگزيده 

  .ي با ايشان اين اعتصابات ميبايست به بيرون از زندانها نيز کشيده شوداند، در همراه
اين اعتراضات و اعتصابات ميتواند بصورت تعطيلي اداره ها، کارخانه ها، مدارس، شرکتها و کارخانه ها و 

  .مغازه ها و بازار و عدم خروج مردم از منازل خود در سراسر ايران و در روز معيني امکان پذير باشد
  

از اينرو ، حرکتهاي اعتراضي و مردمي بصورت تجمع،تحصن، تظاهرات جهت آزادي تمامي زندانيان 
  .سياسي و اجراي مفاد اعالميه حقوق بشر ضروري است

حال که هيچ مرجع و نهادي در داخل ايران اراده رسيدگي به اين وضعيت اسفبار را ندارد، از سازمانهاي 
  .ز دنيا استمداد مي طلبيمبين المللي و مجامع حقوق بشر ا

  
( ، تجمعي در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران1383 مرداد ماه 27در اين راستا، سه شنبه 

  . بعدازظهر برگزار ميگردد5 الي 3از ساعت ) پاسداران، دروس، بلوار شهرزاد
 و مطبوعاتي و کليه لذا از مردم شريف ايران، دانشجويان، فرهنگيان، روزنامه نگاران، فعاالن سياسي

اقشار معترض به حکومت فقر و فساد و جهل و استبداد تقاضا ميگردد تا با حرکتي هماهنگ به خانواده 
هاي زندانيان سياسي پيوسته و با حضور در اين تجمع، آزادي تمامي زندانيان سياسي، عقيدتي، و 

  .مطبوعاتي را خواستار گردند
رون مرزي ميتوانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن همچنين، کليه رسانه هاي داخلي و ب

  .با دکتر فرزاد حميدي در تهران ، تماس حاصل نمايند+ 98213871641
  پاينده ايران

  22/5/1383 –تهران 
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
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ت رژيم صهيونيستي در تيررس تمامي مناطق تحت حاآمي :رئيس اداره سياسي سپاه پاسداران

  هاي ايران قرار دارد    موشك
  2004 اوت 14 – 1383 مرداد 24شنبه 

ترين دشمن ملت عراق از سوي وزير دفاع   معرفي ايران به عنوان مهم: رئيس اداره سياسي سپاه گفت
براي نفوذ ها روز به روز   اين آشور در شرايطي آه عراق تحت اشغال آمريكا قرار دارد و صهيونيست

نشان از وابستگي آامل وي به آمريكا , آنند  گيري عراق تالش مي  بيشتري در ساختارهاي در حال شكل
  . دارد

سردار جواني در گفت و گويي آه به وسيله روابط عمومي آل سپاه , به گزارش خبرنگار سياسي ايلنا
 آامًال آمريكايي و مجري هاي  فردي با گرايش, وزير دفاع عراق: تصريح آرد, ارسال شده است

هاي   هاي ديكته شده از سوي واشنگتن در عراق است آه با دولت آمريكا و برخي شرآت  سياست
  . آمريكايي روابط مالي دارد

هاي آالن مالي در پرونده حازم   وي با بيان اين نكته آه در گذشته نيز انجام تخلفات از جمله اختالس
مردان عراقي اظهارات وي را رد   با وجود اينكه بسياري از دولت: امه داد اد  ,شعالن به ثبت رسيده است

امكان تكرار ادعاهاي وزير دفاع , اند ولي با توجه به اعمال فشارهاي آمريكا روي دولت موقت عراق  آرده
  . عراق عليه ايران وجود دارد

لتمردان عراقي سعي دارند ها با طرح چنين موضوعاتي از سوي دو  آمريكايي, به گفته سردار جواني
  . روابط ايران و عراق را تيره سازند و به مرور دو آشور همسايه را تهديدي براي يكديگر معرفي آنند

اي   هاي هسته  رئيس اداره سياسي سپاه در مورد تهديدات آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه سياست
 تهديد واقعي و جدي باشد با هدف عمليات اين تهديدات قبل از آن آه يك: جمهوري اسالمي ايران گفت

ظرفيت الزم براي پذيرش يك اقدام , المللي  اي و بين  چرا آه شرايط منطقه, شود رواني انجام مي 
  . نظامي عليه ايران را ندارد

هاي مالي و مشكالت   ها در عراق و افزايش روز افزون هزينه  وي با اشاره به مشكالت جدي آمريكايي
  . اي ديگر را داشته باشد  با اين اوصاف بعيد است آه آمريكا توان گشودن جبهه: ان تاآيد آردامنيتي آن

سردار جواني بر اين نكته آه رژيم صهيونيستي از تبعات هر نوع اقدام عليه جمهوري اسالمي ايران 
ه مراآز هم اآنون تمامي مناطق تحت حاآميت رژيم صهيونيستي از جمل: نگران است تاآيد آرد و گفت

بنابراين نه , هاي پيشرفته ايران قرار دارد  هاي اتمي اين آشور در تيررس موشك  اي و زرادخانه  هسته
  . تهديدات خود را عملي نخواهند آرد,  فايده-رژيم صهيونيستي و نه آمريكا در چارچوب محاسبات هزينه

پذير است به همين دليل مسئوالن   اين اتفاق تنها از روي عصبانيت و حماقت امكان: وي خاطرنشان آرد
  . نظام اسالمي همواره بايد آمادگي الزم براي مقابله با تهديدات نظامي احتمالي را داشته باشند

سو با هدف ايجاد اجماع   عمليات رواني صهيونيست ها از يك: رئيس اداره سياسي سپاه در پايان گفت
للي بر جمهوري اسالمي و از سوي ديگر با هدف الم  هاي جهاني براي افزايش فشارهاي بين  قدرت
خواهي رژيم صهيونيستي و افزايش قدرت نظامي با اخذ آمك از آمريكا و   سازي براي باج  زمينه

  . شود  آشورهاي اروپايي انجام مي
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

   کرد کنفرانس ملی عراق فردا آغاز بکار خواهد
  2004 اوت 14 – 1383 مرداد 24شنبه 

) يکشنبه ( رئيس کميته آماده سازی کنفرانس ملی عراق امروز تاييد کرد که کنفرانس ملی عراق فردا 
  . آغاز بکار خواهد کرد 

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از خبر گزاری فرانسه ، فواد معصوم رئيس کميته آماده سازی اين 
در طول چند روز گذشته نگرانی هايی درباره به تاخير افتادن اين :  خبرنگاران گفت کنفرانس در جمع

  .آغاز خواهد شد ) به وقت گرينويچ ( کنفرانس وجود داشت اما اين کنفرانس فردا ساعت يازده 
معصوم دوباره از مقتدی صدر برای شرکت در اين کنفرانس دعوت بعمل آورد هر چند مقتدی صدر قبال 

  .وت را رد کرده بود اين دع
من از اردوگاه صدر برای حضور در اين : رئيس کميته آماده سازی کنفرانس ملی عراق خاطر نشان کرد 

  .کنفرانس دعوت بعمل آوردم 
با اشاره به اين مطلب گفت که اين کنفرانس فرصتی برای حل در ) صدر ( اين مقام : وی اذعان داشت 

ين کنفرانس فرصتی برای جلوگيری از خونريزی و حل بسياری از ا: گيريهای کشور خواهد بود گفت 
  .مشکالت اخير خواهد بود 

برگزاری کنفرانس ملی عراق يک آزمون بزرگ برای انتخاب يک هيات قانونگذاری برای دولت موقت عراق 
  .محسوب می شود 

ر افتاد تا اين کنفرانس ماه گذشته به در خواست کوفی عنان دبير کل ساز مان ملل به تاخي
  .سياستمداران تحريم شده بتوانند زمان بيشتری برای شرکت در آن داشته باشند 

  
  مذاآرات صلح نجف شكست خورد
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  2004 اوت 14 – 1383 مرداد 24شنبه 
مذاآرات صلح نجف براي پايان دادن به جنگ خونين بين نيروهاي مقتدا صدر با نيروهاي : خبرگزاري فارس

  .ست خوردآمريكايي و عراقي، شك
به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف اشرف، موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق امروز در يك 

با تاسف عميق بايد بگويم تالش براي حل صلح آميز بحران نجف شكست «: آنفرانس خبري گفت
    ».خورده است

پس از يك هفته جنگ بين نيروهاي مقتدا صدر با نظاميان آمريكايي و نيروهاي عراقي، روز جمعه 
  . ها متوقف شد تا مذاآرات صلح بين دو طرف برگزار شود درگيري

مشاور امنيت ملي دولت موقت عراق همچنين اعالم آرد، دولت موقت عمليات نظامي عليه نيروهاي 
  . گيرد صدر را در نجف از سر مي

دولت موقت به منظور برقراري نظم و قانون در شهر مقدس، عمليات نظامي «: موفق الربيعي افزود
    ».پاآسازي را از سر ميگيرد

در همين حال علي سميسم سخنگوي مقتدا صدر در گفت و گو با شبكه الجزيره، اياد عالوي نخست 
قتل " براي ارتكاب "  توطئه  " هرگونه وزير موقت عراق را عامل شكست مذاآرات صلح خواند و نسبت به

  . در شهر مقدس نجف هشدار داد" عام 
ما با موفق الربيعي درباره تمام نكات به توافق رسيديم اما ناگهان اياد عالوي به اين روند «: وي گفت

نجف نيروهاي نظامي آمريكايي نيز از دو جبهه در حال نفوذ به . پايان داد و وي را به بغداد فراخواند
    ».هستند

  
  مقتدی صدر خواهان استعفای دولت عراق شد : درگفتگو با الجزيره 

  2004 اوت 14 – 1383 مرداد 24شنبه 
مقتدی صدر امروز ضمن تاکيد بر مشارکت نکردن در روند سياسی عراق ، خواستار استعفای دولت 

  . موقت اين کشور شد
ملت عراق نيز : فتگويی با شبکه خبری الجزيره گفت، مقتدی صدر امروز درگ" مهر"به گزارش خبرگزاری 

خواهان استعفای کابينه دولت موقت شده است، دموکراسی مورد ادعا با جنگ در نجف را نمی توان 
  .جمع کرد

و ائمه معصومين خواند و سياستمداران  شيعه کنونی در دولت عراق  ) ع(وی الگوی خود را امام حسين 
  . شيعه و اسالم  خروج کرده اندرا کسانی دانست از قانون،

من به دنبال به دست آوردن پست و مقام نيستم ،  تا زمانی که در اين کشور : مقتدی صدر ادامه داد
  .اشغالگران باشند ،  دموکراسی و آزادی وجود نخواهد داشت

وق ملت عراق آمريکايی ها به دو دليل به نجف حمله کردند اول آن که من به دفاع از حق: وی ادامه داد 
پرداختم و خواهان برقراری خدمات عمومی برای آنها شدم و دوم آن که در مجمع ملی عراق مشارکت 

  .نداشتم
  . اگر در مجمع ملی عراق مشارکت داشتم، اين گونه مورد هدف قرار نمی گرفتيم: صدر تاکيد کرد

ا خود امورشان را در دست خواهان خروج نظاميان  اشغالگر ازعراق هستيم  تا عراقی ه: وی افزود
  .بگيرند و يقينا در اين حالت جنگ داخلی روی نخواهد داد

درهمين حال موفق الربيعی مشاورامنيت  ملی عراق که ازسوی دولت اين کشور برای مذاکره با 
مقتدی صدر در جهت توقف درگيريها در شهر نجف روز پنجشنبه به اين شهر سفر کرده بود، امروز در 

اقدامات زيادی را برای نشان دادن حسن نيت خود صورت داديم که :   مطبوعاتی اعالم کردکنفرانسی
  .شهر نجف در سه روز گذشته  به وضع طبيعی خود بازگشت، اما نتوانستيم با مقتدی صدر ديدار کنيم
وی همچنين ازسرگيری حمالت عليه شهر نجف را که وی آن را عمليات پاکسازی برای برقراری قانون 

  .دراين شهر مقدس دانست، اعالم کرد
علی سيسم نماينده سياسی مقتدی صدر نيز در گفتگويی با شبکه الجزيره مسئوليت شکست 

  .مذاکرات آتش بس در نجف را برعهده اياد عالوی نخست وزيری عراق دانست
  

   حامي صدر در درگيري با نيروهاي لهستاني آشته شدند40
   آشته و زخمي برجاي گذاشت97هاي آمريكايي در سامرا  نيروهاي عراقي و نيرو درگيري
  2004 اوت 14 – 1383 مرداد 24شنبه 

ي هوايي عليه مواضع نيروهاي مقتدي صدر در  همزمان با هشدار دولت عراق مبني بر انجام حمله
ي نيروهاي آمريكايي به مواضع لشگر المهدي در شهر آوت،  هاي تازه، در حمله صورت وقوع درگيري

  .  تن زخمي شدند34ت عراقي آشته و بيش از هف
به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، رييس بيمارستان شهر ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 تن زخمي 20ي دجله، بيش از  ي رودخانه ي عزت در حاشيه در حمله به منطقه: آوت اظهار داشت
  .شدند

ي حيدريه را به اشتباه بمباران آردند  واضع گارد ملي عراق در منطقهها همچنين م آمريكايي: وي افزود
  .  تن ديگر زخمي شدند14آه در نتيجه، يك تن از اعضاي اين نيروها و 
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هاي بعدي و نقض مقررات  در صورت وقوع درگيري: محمدرضا الجشامي، فرماندار شهر آوت هشدار داد
  . شود  آمريكايي از سر گرفته ميمنع رفت و آمد، بمباران هوايي توسط نيروهاي

ي شهروندان  ما از همه: شد، هشدار داد اي آه توسط بلندگو از مساجد پخش مي وي در اطالعيه
  . خواهيم مقررات حكومت نظامي را رعايت آنند و متخلفان هدف حمالت هوايي قرار خواهند گرفت مي

ز متوالي بمباران آردند آه در نتيجه شش هاي آمريكايي شهر فلوجه را براي دومين رو همچنين جنگنده
  . عراقي از جمله دو آودك آشته شدند

ارتش آمريكا مدعي شد آه هيچ اطالعاتي در . اند در اين حمالت چهار تن از جمله يك آودك زخمي شده
  . مورد حمالت به اين شهر ندارد

  .نددو تن از اعضاي ارتش آمريكا نيز هنگام گشت زني در غرب عراق آشته شد
اي اعالم آرد آه اين افراد در حوادثي جداگانه در استان االنبار هدف قرار گرفته و  ارتش آمريكا در اطالعيه

  . آشته شدند
  .  تن رسيد693به اين ترتيب تعداد تلفات نيروهاي آمريكايي از زمان حمله به عراق به 

هيال واقع در جنوب بغداد حمله آردند پليس عراق با حمايت نيروهاي لهستاني به : رويتر نيز گزارش داد
  . تن از وفاداران مقتدي صدر آشته شدند40در اين حمله . و با وفاداران صدر درگير شدند

 20، )جمعه(اواخر شب گذشته : سخنگوي رييس ستاد مشترك ارتش لهستان در ورشو اظهار داشت
  .ن قرار گرفتندي چند صدتن از شورشيا شان، به محاصره سرباز لهستاني در پايگاه

خواهيم براي اين مشكل  مذاآرات ميان شورشيان و نيروهاي عراقي ادامه دارد و ما مي: وي ادامه داد
  . يك راه حل صلح آميز پيدا آنيم

 تن از افرادي را آه به پاسگاه پليس 40ي رييس پليس هيال، نيروهاي عراقي و لهستاني حدود  به گفته
  . پليس عراقي آشته و يك تن ديگر نيز مجروح شد3ها  اين درگيريدر . حمله آرده بودند، آشتند

 ميان مبارزان عراقي و نيروهاي آمريكايي در شهر  ي مقامات بيمارستاني و پليس عراق، درگيري به گفته
  . آشته و زخمي بر جاي گذاشت97سامرا در شمال بغداد، 

ايگاه اينترنتي ايالف، دآتر عبدالحميد به نقل از پ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
روي داد، ) جمعه(ها آه شب گذشته  در اين درگيري: السامرائي، از پزشكان شهر سامرا، اظهار داشت

 تن ديگر 84همچنين .  تن آشته شدند آه در ميان آنها جسد سه زن و دو آودك نيز مشاهده شد13
  .زخمي شدند

هايي به  ها آه در نزديكي مقر پليس سامرا رخ داد، خسارت گيريپليس سامرا نيز اعالم آرد در اين در
  .مقر وارد شده است و سه تن از اعضاي پليس نيز آشته شدند

ميان نيروهاي لشگر المهدي با پليس عراق و نيروهاي ) شنبه(هاي شديد صبح امروز  در درگيري
  .  تن ديگر زخمي شدند33لهستاني در شهر الحله، هشت تن آشته و 

ارتش آمريكا تاييد آرد آه هواپيماهاي آمريكايي با : چنين خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد مه
 شبه نظامي 50در اين حمالت  .اند  را در سامرا هدف قرار داده پوندي، مواضع دشمن500هاي  بمب

  .عراقي آشته شدند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مردادماه24: روزنامه های تهران
  2004 اوت 14 – 1383 مرداد 24شنبه  -بي بي سي 

روزنامه های اول هفته تهران اخبار و گزارش های مربوط به حوادث نجف را با عنوان های مختلف و 
گاهی متضاد در صدر اخبار خود منعکس کرده و با چاپ عکس هائی از تظاهرات روز جمعه نمازگزاران در 

  .از اعتراض دينداران به هتک حرمت از شهر مقدس نجف داده اندشهرهای مختلف کشور، خبر 
قيام مردمی در "  با تيتر جمهوری اسالمیو " ده ها هزار تن به ياری نجف شنافتند"  با عنوان کيهان

  .خبرهائی را منعکس کرده اند که در نشريات ديگر نيامده است" هشت شهر عراق
مذاکره برای پايان دادن درگيری "در صدر اخبار خود خبر از  روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران

آفتاب و " در پی دوازده روز مقاومت نجف اشغال شد"  با عنوان همشهریداده، " های خونين نجف
از قول رييس کميسيون امنيت ملی و " در تنظيم روابط با عراق کار مشکلی در پيش داريم "  با تيتر يزد

  .ش های مربوط به حوادث دو روز گذشته نجف را چاپ کرده اندسياست خارجی مجلس، گزار
 در سرمقاله خود با اشاره به جنگ و خونريزی ها در نجف نوشته ما می توانيم هجوم سياسی و کيهان

تبليغاتی توفنده ای را عليه آنان که دموکراسی و حقوق بشر و آزادی را به مسلخ برده اند، به راه 
  . اندازيم

 جمهوری اسالمی در حمله سياسی و تبليغاتی خود از پشتوانه قوی کيهاننده سرمقاله به نظر نويس
و انرژی آزاد نشده ای برخوردار است و بايد سازمان و آرايشی تازه به جبهه دفاع از منافع و امنيت ملی 

  .داد و از آن در بحران های سياسی مانند بحث فعاليت های هسته ای هم بهره گرفت
 بدون ذکر ماخذ از يک معلول شيميائی خبر داده شده که روز جمعه در کيهانسرمقاله در ابتدای 

گرمای نجف با ماسک و کسپول اکسيژن با همراهی همسر و فرزند نوجوانش، در شهر جنگ زده نجف 
  . می رفت
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 کرده و  را در گفتگو با اين روزنامه تکرارکيهانسه تن از نمايندگان محافظه کار مجلس مضمون سرمقاله 
ضمن انتقاد از ضعف حرکت دستگاه ديپلماسی ايران در جريان حوادث نجف گفته اند وزارت خارجه می 
تواند از طريق سازمان کنفرانس اسالمی و برگزاری تجمعات و همايش هايی در کشورهای اسالمی و 

  .نيز انجام اقدامات بين المللی سازمان ملل، موضوع نجف را زنده نگاه دارند
 از زبان آيت اهللا جنتی نوشته می خواهند مجموعه اسالمی را از صحنه خارج کنند و عراق را لترسا

  .به سکوالر ها بسپارند در حالی که اگر آيت اهللا سيستانی در عراق بود کار به اين جا کشيده نمی شد
 از  خبرايران و همشهری درباره قيام در نجف، جمهوری اسالمی و کيهانهمزمان با خبرهای 

  .برقراری آتش بس در نجف داده اند
 نوشته در حالی که نظاميان امريکايی حمالت خود را شدت بخشيدند و با پيوستن نيروهای همشهری

امنيتی عراق به نيروهای وابسته به مقتدی صدر جبهه جديدی در مقابل اشغالگران شکل گرفت که 
يل کند، مشاور امنيت ملی در دولت موقت عراق می رفت تا عراق را به باتالقی ديگر برای امريکا تبد

  .گفته است در نجف بين نيروهای درگير آتش بس برقرار شده است
 از زبان حازم شعالن، وزير دفاع دولت موقت عراق خبر داده که در عمليات نيروهای نظامی و جام جم

گفته وی بسياری از آنها  نفر که به ١٢٠٠پليس عراقی در نجف که با حمايت ارتش آمريکا اجرا شده، 
  .خارجی هستند بازداشت شده اند

شعالن که نامش در هفته های گذتشه با حمله به ايران در روزنامه های تهران مطرح شده به نوشته 
 گفته مقدار زيادی اسلحه نيز طی عملياتی که در قبرستانی در نزديکی حرم امام علی در هشمهری

  .جريان است، ضبط شده است
 نقل از يکی از رسانه های عربی نوشته نيروهای مرزی عراق از داخل شدن هفت کاميون  بهشرق

ايرانی به عراق جلوگيری کرده اند که حامل مواد غذايی و موادی برای ساخت مواد صنعتی و 
  .ساختمانی بوده اند

ی مختلفی اخبار و گزارش ها مربوط به سرنوشت مقتدا صدر و زخمی شدن وی، همراه با اظهار نظرها
درباره عملکرد اين روحانی تندرو و گروه جيش المهدی در روزنامه های اول هفته تهران به چشم می 

  .آيد
 و   المــــــــهدی  ارتــــــــش  به  هوادار مقتدا صدر موسوم  نظاميان  شبه  با گزارش توافقی که مياناعتماد

   پرسش را مطرح  کرده اين  فروکش و جنگ تا حدودی صورت گرفته   امريکايی  عراقی و نيــــــــروهای
  . مقتدی صدر  يا هواداران ؟ امريکاييان  کيست  شيعيان  مقدس  اماکن  به  حرمت ساخته که مقصر هتک

نوشته در حالی که نيروهای آمريکايی يا دولت موقت عراق به سبب ناديده گرفتن قداست نجف شرق 
  .در در اين کشتار کمتر از دشمنانش نيستدرخور نکوهشند، اما سهم مقتدی ص

 مهم ترين تقصير مقتدا صدر پناه گرفتن وی در حرم امام علی و شرقبه نظر نويسنده سرمقاله 
مسجدهاست در حالی که مسجد جای عبادت است و نه جای جنگ و سياست و سهم کسی که 

  .اولين بار قداست آن را ناديده بگيرد بيشتر است
اسالمی همانند روزهای قبلی به دفاع از مقتدی صدر و نيروهای وی پرداخته و آنان را روزنامه جمهوری 

  . خوانده که ده روز است در برابر ارتش آمريکا مقاومت می کنند" جوانان غيور شيعه"
 برای چندمين بار از علمای شيعه دعوت کرده است که به ميدان در آيند و جمهوری اسالمیسرمقاله 

ث نجف از خود حساسيت نشان دهند چرا که به نظر اين روزنامه حمله نيروهای آمريکا نسبت به حواد
  .حمله به اسالم و اهل البيت است, به نجف 
 از اظهار نظر حداد عادل رييس مجلس درباره حوادث چند روزه نجف خبر داده که گفته است جام جم

 به خصوص از اهانت به نجف اشرف ضرر می آمريکايی ها قطعا در دراز مدت از اهانت به عتبات عاليات
  .کنند ولو اين که در کوتاه مدت به موفقيت هايی برسند که در همين هم ترديد وجود دارد

روزنامه های ديگر تهران از هر نوع جهت گيری درباره بازيگران حوادث چند روز گذشته نجف خودداری 
ی اکتفا کرده اند همان کاری که به نوشته کرده و از زبان سخنرانان به سرزنش نيروهای آمريکائ

  . در تظاهرات يکدست پايان نماز جمعه ديروز در تهران و شهرستان ها صورت گرفته استهمشهری
عکس هائی از تظاهرات روز جمعه عده ای نمازگزاران تهرانی در برابر سفارت بريتانيا در تهران، در 

دور تازه "  از آن به عنوان ايرانظاهراتی که روزنامه صفحه اول بيش تر روزنامه های شنبه چاپ شده ت
  .خبر داده است" ای از اجتماع در برابر سفارت بريتانيا در تهران

 در گزارشی از تظاهرات بعد از نماز جمعه ديروز از قطعنامه ای خبر داده که به تصويب تظاهر رسالت
  .کنندگان رسيده است

لی قهرمان جودوی ايران که به خاطر خودداری از مبارزه با کيهان با چاپ عکسی از آرش ميراسماعي
پهلوان ميراسماعيلی طال را " قهرمان اسرائيلی در دور اول اين مذاکرات بازنده شناخته شد نوشته 

  ."فدای عقيده کرد
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