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

  

  قوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض ح
  

  استمداد بين المللي براي نجات جان دستگيرشدگان
  )2004 اوت 16 (1383 مرداد 26 - دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

دبير خانه شوراي ملي مقاومت طي اطالعيه اي، امروز دوشنبه از دستگيري شماري از خانواده هاي 
واده هاي مجاهدين مستقر در اشرف خبر داد و مدافعان حقوق بشر را به مجاهدين در ايران از جمله خان

  .محكوم آردن سرآوب وحشيانه خانواده هاي بيگناه فراخواند
رژيم ضد بشري آخوندي طي هفته هاي گذشته سرآوب .در اطالعيه شوراي ملي مقاومت آمده است

ن مستقر در اشرف را تشديد آرده و اعمال فشار عليه اعضاي خانواده هاي مجاهدين شهيد و مجاهدي
  . است

مادر و خواهر (و خانم شهين خادمي ) ساله75(اسامي مادر خادمي, در ميان اسامي دستگير شدگان
خواهر مجاهدان شهيد مهدي و (خانم طاهره باباخاني, مادر لواساني, )مجاهد شهيد حميد خادمي

خانم شهين خادمي در اثر . ه چشم مي خوردب, خانم زري جوادي و آقاي صالح آهن دل, )تقي باباخاني
خانم جوادي از زندانيان سياسي سابق است آه سالها . فشارهاي وارده دچار سكته قلبي شده است

  . در شكنجه گاههاي رژيم قرون وسطايي آخوندي بوده است
را تحت بازجويي آنها , دژخيمان اطالعات رژيم آخوندي با احضار شمار ديگري از خانواده ها, عالوه بر اين

  . هاي طوالني مدت قرار مي دهد
به خيال خود مي آوشند با موج , دژخيمان وزارت اطالعات رژيم آخوندي با اين اقدامات سرآوبگرانه

  .گسترش يابنده حمايت و سمپاتي اقشار مختلف مردم از رزم آوران آزادي در اشرف مقابله آنند
 جهان را به محكوم آردن سرآوب وحشيانه خانواده هاي مقاومت ايران مدافعان حقوق بشر در سراسر

  .بيگناه و اقدام فوري براي آزادي دستگير شدگان و توقف آزار واذيت آنها فرا مي خواند
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

 وکيالن مادر زهرا کاظمي خواهان احضار سه مقام جمهوري اسالمي به دادگاه شدند 
  2004اوت  16 – 1383 مرداد 26شنبه دو

وکالي مادر زهرا کاظمي، حسين انصاري راد، رئيس کميسيون اصل نود مجلس ششم، قاضي سعيد 
مرتضوي، دادستان عمومي و انقالب تهران و علي يونسي، وزير اطالعات جمهوري اسالمي را به دادگاه 

 پرونده داد، خواهان آنها در فرجام خواهي خود از حکم دادگاهي که راي به برائت تنها متهم. فراخواندند
محمد علي . حضور برخي از مقامات بلندپايه جمهوري اسالمي به عنوان شاهد در دادگاه خواهند شد

دادخواه، يکي از اعضاي گروه حقوقي که در دادگاه نمايندگي مادر خانم کاظمي را بر عهده دارد، در 
ر دادگاه اين اشخاص را احضار کرد، مکلف مصاحبه با راديوفردا مي گويد که برابر قانون آيين دادرسي، اگ

آقاي . هستند که در دادگاه حاضر شوند، اما مشکل اين است که مبادا دادگاه اينها را احضار نکند
دادخواه مي افزايد که اين افراد پيشتر اعالم کرده اند که در جهت روشن شدن يک فاجعه بزرگ که بايد 

 . مکاري هستندحتما مرتکبين آن مشخص شوند، حاضر به ه
وکالي مادر زهرا کاظمي، مرتضي مرتضوي، قاضي مرتضوي و علي يونسي ): راديو فردا(شهران طبري 

آنها در فرجام خواهي خود از حکم دادگاهي که راي به برائت تنها متهم پرونده . را به دادگاه فراخواندند
. نوان شاهد در دادگاه خواهند شدداد، خواهان حضور برخي از مقامات بلندپايه جمهوري اسالمي به ع

 2003سرپرستي گروه وکالي مادر زهرا کاظمي را خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل در سال 
چندي پيش دادگاه محمدرضا اقدم احمدي، مامور وزارت اطالعات را که تنها متهم . ميالدي بر عهده دارد

واست شيرين عبادي را براي احضار چند مقام بلندپايه کشور پرونده بود از اتهامات وارده تبرئه کرد و درخ
زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس ايراني کانادايي سال گذشته به اتهام عکاسي در مقابل زندان . رد کرد

محمد علي دادخواه يکي از اعضاي گروه حقوقي که در دادگاه . اوين بازداشت و بعد به قتل رسيد
 بر عهده دارد، در مورد دعوت از برخي مقامهاي بلندپايه جمهوري نمايندگي مادر خانم کاظمي را

 : اسالمي به دادگاه در گفتگويي با مريم منظوري از راديو فردا مي گويد
ما در پي تجديد نظري که خواستيم پيروي درخواست دادگاه بدوي که اعالم کرده : محمد علي دادخواه

 بايد به دادگاه بيايند از جمله رئيس کميسيون اصل بوديم براي روشن شدن حقيقت برخي از مقامات
نود مجلس، دادستان فعلي تهران، آقاي يونسي، وزير اطالعات که خودشان اعالم کردند مي توانند با 

بازسازي صحنه قاتل را مجددا اعالم کنند چه کسي است، دعوت کرديم به خاطر اينکه حيثيت نظام بر 
وص قتي که در چتر حفاظتي دستگاه دادگستري انجام داده کامال سر جايش بماند که بتواند در خص

پاسخگو باشد و به اين دستاويز متوسل نشود که قتل را همانند قتلي که در اجتماعات بزرگ رخ داده و 
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نمي توانند قاتل را پيدا کنند اين بدنامي باقي نماند که نتوانستند قاتل را پيدا کنند، تقاضا کرديم که اين 
ت به دادگاه بيايند و به سئواالت ما جواب دهند و راه حلهاي جديدي را براي راهبرد موضوع و ساز و مقاما

 . کار امر مشخص ساختيم که انشاءهللا مساله روشن شود
آقاي دادخواه االن جوابي هم از طرف اين اشخاصي که اسمشان را آورديد ): راديو فردا(مريم منظوري 

 . که حاضر به حضور در جلسه دادگاه هستند يا خيردريافت کرديد مبني بر اين
چون طبق . برابر قانون آيين دادرسي ما اينها الزم نيست مايل باشند يا نباشند: محمد علي دادخواه

اين امر قانوني است که به نيت . قانون اگر دادگاه آنها را احضار کرد، مکلفند در دادگاه حاضر شوند
 .  مي شود، الزم نيست آنها مايل باشند يا نباشنددادگاه و حسب تقاضاي آن عمل

و اگر اين افراد حاضر نشوند در دادگاه در روزي که مشخص خواهد شد روند پرونده به چه : م . م 
 .شکلي خواهد بود
مشکل اين است که مبادا دادگاه اينها را احضار . ما اصال مشکلمان اين نيست: محمد علي دادخواه

اينها را احضار کند، بسياري از اينها خودشان اعالم کردند که در جهت روشن شدن يک اگر دادگاه . نکند
فاجعه بزرگ که بايد حتما مرتکبينش مشخص شوند حاضر به همکاري هستند و هدف بدوي ما اين 

 . است که دادگاه اينها را احضار کند
ه کامال منتفي شده، يعني ايشان ديگر آقاي دادخواه االن ديگر ارتباط آقاي اقدم احمدي با پروند: م . م 

 .هيچ حضوري در دادگاه يا در روند حرکت پرونده نخواهند داشت
قاعدتا نخواهند داشت، چون ما از اول مدعي ايشان نبوديم و گفتيم که قاتل : محمد علي دادخواه

 برائت منجر کسان ديگري هستند و اصوال اين يک اشتباهي بود که دادستان مرتکب شده بود و به حکم
منتها چون ظن شبه عمد بودن جرم االن منتفي است، تنها گزينه اي که باقي مي ماند، قتل عمد . شد

  .است که دادگاه با حضور پنج قاضي بايد آنها را بررسي کند
  

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

  چاوز بر مخالفان خود و بوش پيروز شد
  2004وت  ا16 – 1383 مرداد 26شنبه دو

تالش مخالفان تحت الحمايه آمريكا در ونزوئال براي برآناري هوگو چاوز رئيس جمهور : خبرگزاري فارس
  .ونزوئال، شكست خورد

به گزارش خبرگزاري رويتر از آاراآاس، فرانسيس آاراسكوئرو رئيس آميته برگزاري همه پرسي ونزوئال 
 درصد آرا در همه پرسي اين آشور پيروز 59 با آسب  درصد آرا، چاوز94امروز اعالم آرد پس از شمارش 

  . شد
 درصد آراء 40 درصد آراء در مقابل 59 آگوست، چاوز توانست با آسب 15در همه پرسي روز يكشنبه 

  . مخالفان، خود را به عنوان رئيس جمهور ونزوئال ابقا آند
 پرسي ادعا آردند در اين همه اين در حالي است آه مخالفان چاوز با ترديد در خصوص نتايج اين همه

  . پرسي تقلب صورت گرفته است
آنيم و درصدد جمع  ما اساسا اين نتيجه را رد مي«: هنري راموس آالپ يكي از رهبران مخالف چاوز گفت

  » .آوري شواهدي هستيم آه ثابت آنيم عليه منافع مردم ونزوئال عمل شده است
 ناظر از 180اد واجد شرايط راي دادن برگزار شد و حدود  درصد افر49/94همه پرسي ونزوئال با حضور 

  . سراسر جهان بر اين همه پرسي نظارت داشتند
  . هاي اخذ راي را بر عهده داشتند  هزار نيروي نظامي نيز وظيفه حفاظت از شعبه100بيش از 

  .  نفر زخمي شدند10 نفر آشته و 2هاي انتخاباتي ونزوئال نيز  در خشونت
پيروزي دموآراسي " آميسيون اتحاديه اروپا با استقبال از نتايج همه پرسي ونزوئال آن را در همين حال

  . براي اين آشور خواندند" 
ما از «: آناتونيا موآان سخنگوي آميسيون اروپا امروز با اظهار خرسندي از نتايج اين همه پرسي گفت

ردند بسيار خوشحال هستيم و آن را مشاهده اينكه مردم ونزوئال در يك فرايند دموآراتيك شرآت آ
  » .دانيم  پيروزي بزرگي براي دموآراسي در اين آشور مي

   دالر آاهش داد20/46پيروزي چاوز قيمت نفت را به 
 سنت 71در پي اعالم خبر پيروزي هوگو چاوز در نتايج اوليه همه پرسي ونزوئال، قيمت نفت آمريكا با 

  .ش يافت دالر در هر بشكه آاه20/46آاهش به 
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، قيمت نفت سبك و شيرين آمريكا در بازار بورس نيويورك در 

"  دالر در هر بشكه افزايش يافته بود آه با اعالم خبر پيروزي چاوز احتماال91/46معامالت صبح امروز به 
  . ن به ثبات در اين آشور اميدوار شدندنگراني بازار از آاهش عرضه نفت اين آشور آاهش يافته و تاجرا

 دالر در هر 45/43 سنت آاهش يافت و به 43قيمت نفت برنت درياي شمال در بازار بورس لندن نيز 
  . بشكه آاهش يافته است

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
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يي از سوي  اساس توليد سالح هسته ي روابط خارجي سناي آمريكا با طرح ادعاي بي رييس آميته
  .ايران، از واشنگتن خواست براي جلوگيري از دستيابي ايران به چنين تسليحاتي قاطعانه عمل آند

  2004 اوت 16 – 1383 مرداد 26شنبه دو
به نقل از خبرگزاري يونايتدپرس، سناتور ديك لوگار، رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

توان مانع از  ي اينكه چگونه مي ي روابط خارجي مجلس سناي آمريكا در پاسخ به سوالي درباره آميته
  .ما بايد در اين مورد بسيار جدي عمل آنيم : شد؟ گفت(!) يي در ايران توليد سالح هسته

ها به سمت تسليحاتي آردن آزمايش اورانيومي آه در دست دارند،  ايراني: وي در ادامه مدعي شد
  (!)اند روند و اين آار را به وضوح انجام داده ميپيش 

آرد، در پاسخ  وگو مي ي خبري فاآس نيوز گفت ي روابط خارجي سناي آمريكا آه با شبكه رييس آميته
 قصد ندارم حتي يك  :آند؟ گفت ي تجاوز نظامي به ايران حمايت مي به اين سوال آه آيا آمريكا از برنامه

  . يا هر اقدام خاص ديگري فكر آنمي پيشگيرانه لحظه به حمله
آميز و  يي ايران صرفا صلح اند آه فعاليت هسته اين در حالي است آه بارها مقامات آشورمان تاآيد آرده

تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي است؛ با اين حال با نزديك شدن اجالس سپتامبر شوراي 
  .دهد يران ادامه ميچنان به تبليغات منفي عليه ا حكام آمريكا هم

  
     ايران يي  هسته  در پرونده  هژمونيك  بازي  غربي هاي  دولت  و سوداي  مطبوعات غوغاي

  2004 اوت 17 – 1383 مرداد 27شنبه  سه -اعتمماد  
 و مستمرند   دايمي  در آشاآش  تهران يي  هسته  و امريكا در پرونده ، اسراييل  ايران مثلث:   سياسي گروه
 سپتامبر بر مسير   را در اجالس  اتمي  انرژي المللي  بين  آژانس  حكام  شوراي  اعضاي  آراي  اتفاق  يكتا هر
  شود اما اسراييل  مي  ديده  فراواني  و امريكا همسويي  اسراييل  اضالع  بين گرچه.  آنند  هدايت خويش
   آه  است  رفته  و آار تا بدانجا پيش آرده   معرفي  خويش  انتخابهاي  را در رديف  نظامي محابا گزينه بي

  يي  هسته  تسليحات پرونده. دهد  خبر مي  و اسراييل  ايران بين»   ستارگان جنگ «  فيگارو از وقوع روزنامه
   شده  مطرح يي  هسته المللي  بين  با آژانس  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  در ديدار اعضاي  قرار است ايران

   امنيت  شوراي  پنجه  به  ايران  سپردن  را براي  وافري  تالش  در امريكا و اسراييل  مراآز قدرت و فشارهاي
.  قرار گيرد  ضعف  در موضع  شورا، ايران  اين  محتمل اند، تا در اثر فشارهاي  گرفته  در پيش  ملل سازمان

  هاي  فعاليت  آردن  از امنيتي حكايت   رواني  جنگ  در ايجاد يك  با رهبرانشان  غرب  مطبوعات همسويي
   آنان  نفع  به  راي  جهت  حكام  شوراي  اعضاي  براي  ذهني زمينه  پيش  ايجاد يك  و در راستاي  ايران اتمي
  .دارد

    مطبوعاتي غوغاي
   جويانه  صلح  اهداف  را در راستاي  آن سازي  و پيشرفته يي  هسته هاي  برنامه  به  دستيابي  ايران اگرچه
   از حد معمول  ايران يي  هسته  توانايي  و امريكا معتقدند آه ، اسراييل  اروپايي  اما آشورهاي  آرده عنوان

،   آاندوليزا رايس  اتفاق  امريكا به  جمهوري  رييس  بوش ، جرج  آگوست  ماه در اوايل.   است فراتر رفته
  ، اين اش يي  هسته هاي  فعاليت  بر تداوم  ايران  پافشاري  صورت در  بودند آه  آرده  اعالم  وي مشاور امنيتي

   اعمال  ايران يي  هسته هاي  برنامه  در خصوص  آه  خواهد خواست  ملل  سازمان  امنيت  از شوراي دولت
 با  اييل اسر رژيم. اند  خود افزوده هاي آفريني  جنجال  طبل ها نيز بر آوبش  اسراييلي  ميان در اين.نفوذ آند
  هاي  برنامه آليه(   اسراييل  خارجي  امنيت سرويس) موساد   آنوني  رييس  رياست  به يي  آميته تشكيل
   بمب  به  ميالدي2007   تا سال  ايران  آنان  ادعاي  به ، چرا آه  است  نظر گرفته  را تحت  ايران يي هسته
   بايد در قبال اند آه  نيز گفته اسراييل(  لمانپار )  آنيست  اعضاي برخي. مجهز خواهد شد يي هسته
 از   يكي  براي  اسراييل1981   در سال  آه  آنچه  مشابه  راهكار قاطعي  ايران يي  هسته هاي برنامه
   ميان در اين. ، اتخاذ آند در نظر گرفت(   تشرين يي  هسته نيروگاه )  عراق يي  هسته هاي نيروگاه

   و ادعا آنند اين  آشيده  ميان  به  طريقي  را نيز به  عربي  آشورهاي آنند پاي  مي ها سعي اسراييلي
   از آارشناسان ، يكي»  آم ابراهيم « باره در اين.  هستند  ايران يي  هسته  فعاليت آشورها نيز نگران

 و   انكار است غيرقابل   خاورميانه  در منطقه  ايران اهميت:   است آويو گفته  تل  دانشگاه  استراتژيك مسائل
  در اين.  است  افكنده  منطقه  آشورهاي  را در دل  و هراس  از بيم  آشور موجي  اين يي  هسته هاي فعاليت
   نيروهاي  با حمله چرا آه.  ندارد  هراسي  غربي  آشورهاي  ديگر از تهديدات ايران:   نوشت  نيوزويك حال

   در حال اما پنتاگون.   است  امريكا، ايران  بعدي آردند گزينه  تصور مي ي ايران هاي ، مقام  عراق  به ائتالف
.   است  صفر رسيده  به  آنوني  در برهه  ايران  امريكا به  حمله  لذا احتمال  پرداخته  عراق  مساله حاضر به

 حاضر امريكا  ال در ح  معتقد است  آارنگي المللي  بين  موسسه  از تحليلگران ، يكي»  ولواشتايل جان«
  گويد اگر شوراي  مي  تحليلگر در ادامه اين. قرار دهد  آشوري  تهديد از سوي قصد ندارد خود را در موقعيت

   چين  نظر آشورهاي  اتخاذ آند، به  تصميمي  هرگونه  ايران يي  هسته هاي  فعاليت  بخواهد در قبال امنيت
   تصميم  اجازه  ايران يي  هسته هاي  فعاليت  از حاميان ا و همچنين شور  اين  دو عضو دايم عنوان  به و روسيه

 خود را در  يي  هسته هاي  نيروگاه  ايراني هاي  ديگر مقام از سوي. ها را نخواهند داد  برنامه  اين عليه
 آشور را   اين  به  اسراييل  حمله رو هرگونه اند از اين  آشور پراآنده  اين  و مختلف  آوهستاني هاي بخش
 شمار   دنيا به  نفتي  مهم هاي  از شريان  يكي  ايران  آه  بايد در نظر داشت  ميان در اين.آند  مي خنثي
   دارد و شايد برخي  اروپايي  با آشورهاي  بسيار نزديكي  اقتصادي  آشور روابط  اين  بر اينكه آيد مضاف مي
   اروپايي  مهم  خودروسازي هاي  آنند اما شرآت تقبيح را   ايران يي  هسته هاي  آشورها فعاليت از آن

  اند مدير آل  منعقد آرده  ايران  داخلي هاي  با شرآت  مهم  تجاري  قراردادهاي واگن  رنو و فولكس ازجمله
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 اظهار   ايران  مساله  حل  براي  شده  حاصل هاي  پيشرفت  به  با اشاره  اتمي  انرژي المللي  بين آژانس
   خبر از برگزاري  همچنين محمد البرادعي.  رود  نحو پيش  همين  نيز به  آتي هاي  در ماه  آرد آه ارياميدو

   خاورميانه  سازي  عاري و گو براي  و گفت  بحث  با هدف  و اسراييل  عربي  با حضور آشورهاي آنفرانسي
   داراي  آه  است  تنها مورد در خاورميانه  اسراييل  آه از آنجايي:  آرد  داد و تصريح يي  هسته هاي از سالح
  يي  هسته هاي  برنامه  آردن  متوقف  براي  اسراييل  آه  اقداماتي  در خصوص  است يي  هسته تسليحات
  .  خواهد گرفت  صورت  دهد مذاآراتي بايد انجام
   مسكو مذاآرات
   امريكا با مقامات ونالد رامسفلد وزير دفاع د  در دستور آار مذاآرات  ايران يي  هسته  ديگر برنامه از سوي
   آشوري  ايران  معتقد است واشنگتن:   گفت  از ديدار با ايگور ايوانف رامسفلد پس.  است  قرار گرفته روسيه
 دوربرد  هاي  و موشك يي  هسته هاي  سالح  ساخت  به  و نيز اقدام  دفاع  تروريستي هاي  از گروه  آه است
   عليه  غربي  اجماع  به  ورود روسيه  رامسفلد براي هاي نيز از تالش»  ايالف «  اينترنتي سايت. آند مي

  يي  هسته  همكاري  توقف  در قبال  امريكا حتي وزير دفاع:   داد و نوشت  گزارش  ايران يي  هسته برنامه
  از سوي.  نداد  نشان  اقبال واسته خ  اين  به  روسي  را پيشنهاد آرد اما طرف  ، امتيازاتي  با ايران روسيه

  به )  پيشگيرانه  حمله  معتقد به  اسراييل  پارلمان  فيگارو، نمايندگان  روزنامه  نوشته  به  آه ديگر، در حالي
آرد  و گو مي  نيوز گفت  فاآس  خبري  با شبكه  امريكا آه  سناي  خارجي  روابط  آميته هستند، رييس(  ايران

  قصد ندارم:  آند؟ گفت  مي  حمايت  ايران  به  تجاوز نظامي  آيا امريكا از برنامه  آه  سوال اين   به در پاسخ
   فرانسوي  از روزنامه  نقل ايسنا به.  فكر آنم  ديگري  خاص  يا هر اقدام  پيشگيرانه  حمله  به  لحظه  يك حتي

   باز آرده يي  ويژه  حساب  با ايران  مقابله  خود براي  تسليحاتي هاي  در برنامه اسراييل :  فيگارونوشت
   تاسيسات ، به  هوايي  سوختگيري  قادرند بدون جديد از امريكا آه » 15  اف « هاي  خريد جنگنده است
   حمالت  هدايت  قادر به آه»  ج فظب5 «  جاسوسي  ماهواره اندازي  پيدا آنند و نيز راه  دسترسي ايران

   در حال  و اسراييل رسد ايران  نظر مي به: نويسد فيگارو مي.  است  راستا بوده ، در همين  است موشكي
   در آژانس  آشورمان  سابق ، نماينده  اآبر صالحي دآتر علي.هستند»   ستارگان  جنگ نوعي « ورود به
 و  را از نظر فني   ايران يي  هسته  پرونده  اظهارات  توانسته آژانس: تاآيد آرد   اتمي  انرژي المللي بين

   خاتمه  پرونده  و فني  ابعاد حقوقي  به  اگر رسيدگي  اينكه  آردن  با خاطر نشان صالحي.  تاييد آند حقوقي
آميز   صلح هاي  فعاليت  ترتيب  اين به:  آرد بازد تصريح  مي  نيز رنگ  پرونده  سياسي يابد، قطعا جنبه

   در پاسخ وي.  باشد  متخاصم  آشورهاي  در دست  سياسي تواند اهرمي  ديگر نمي  آشورمان يي هسته
 را   مان يي  هسته  پرونده  به  رسيدگي  در عرصه اش  زني  چانه  توان  قادر است  چگونه  ايران  اينكه به

   حاآم  حكام  بر شوراي  سياسي  فضاي  است  ممكن  آه  تا آنجايي  آنيم بايد سعي:   دهد؟ گفت افزايش
  . باشد  غالب  اجالس  بر آن  و حقوقي  فني  فضاي  بلكهنباشد،

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  نگاهی به تحوالت عراق 

  2004 اوت 16 – 1383 مرداد 26شنبه دو
  

د از نيروهای آمريکايی امروز با محاصره مسجد ام القری و مقرهيات علمای مسلمان عراق در شهر بغدا
  . ورود و خروج افراد به اين اماکن جلوگيری به عمل آوردند 
شيخ احمد عبدالغفورالسامرائی عضو هيات : به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزيره قطرخبرداد

ارتش آمريکا با اين هدف مقرهيات علمای مسلمان عراق را محاصره کرده : علمای مسلمان عراق گفت
  .ن مقر به نيروهای آمريکايی حمله می شودکه تصور می کند ازاي

  
درهای اين مسجد بسته است اما نيروهای آمريکايی همچنان سرگرم بازرسی از اين : وی تاکيد کرد
  .منطقه هستند

به هيچ وجه : اين عضوهيات علمای مسلمان عراق اوضاع امنيتی دربغداد را وخيم اعالم کرد و گفت 
  .تفاقی روی خواهد دادنمی توان پيش بينی کرد که چه ا

در منطقه " شنوک"خبرديگر اينکه الجزيره امروز از سرنگون شدن يک فروند هليکوپتر ارتش آمريکا از نوع 
  .عامريه در نزديکی شهر فلوجه خبرداد اما يک منبع نظامی آمريکا اين خبر را رد کرد

 تن 5زخمی شدن  شهروند عراقی و 5ازسوی ديگر منابع پزشکی شهر فلوجه از کشته شدن 
  .ديگردرحمله موشکی ارتش آمريکا به منازل شهروندان خبر دادند

جنگنده های آمريکايی منطقه العسکری و ديگر مناطق شهر فلوجه را برای چهارمين روزمتوالی بمباران 
  . کردند

 خودرو بر اثر انفجار يک بمب دست ساز در مسير عبور يک: همچنين الجزيره از شهر بعقوبه گزارش داد 
گشتی درجنوب اين شهر دستکم سه تن از نيروهای گارد ملی عراق مجروح شدند و متعاقب آن 

نيروهای گارد با خودروهايشان آنها را تحت تعقيب قرار دادند و چندين بارميان آنها مبادله آتش صورت 
  . گرفت 

  

www.iran-archive.com 



وگو با مقتدي  نظور گفتي آنفرانس ملي عراق، به م ي افتتاحيه تعدادي از شرآت آنندگان در جلسه
اي براي حل بحران اين شهر  صدر براي جلوگيري از خونريزي در شهر نجف، خواهان تشكيل آميته

  .شدند
  2004 اوت 16 – 1383 مرداد 26شنبه دو
  

ي تلويزيوني العربيه، حسين الصدريكي از  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي و از اعضاي آنفرانس، پيشنهاد داد تا اين آميته به منظور حل بحران نجف تشكيل هاي دين شخصيت

  .شود
ي اجتماعي، جلوگيري از آشتارهاي موجود در  هاي اين آميته يكي از درخواست: وي اظهار داشت

  .باشد شهر نجف، عدم بمباران شهرها و تخريب منازل مي
شد آه اعضاي آن شامل دآتر فواد معصوم، شيخ انور  عضو تشكيل خواهد 20اين آميته از : وي افزود

الياور، دآتر صالح فيصل فياض، احمد البراك، همام حمودي، جليل الشمري، سهيال حسن االسدي، 
  .باشند ي عراق مي هاي برجسته سالم الخفاجي، احمد الچلبي و ديگر شخصيت

كيل آنفرانس ملي به معناي تش: همچنين اياد عالوي، نخست وزير دولت موقت عراق اظهار داشت
  .هاي مذاآرات است ها نيست، بلكه اولين گام به سوي افق پايان راه براي عراقي

ي تهديدي عليه نيروهاي شرارت و طغيانگري است آه سعي در  اين نشست به منزله: وي افزود
  .نابودي عراق دارند

  
ح جديد جهت حل بحران نجف آار دومين روز نشست آنفرانس ملي عراق لحظاتي پيش با ارايه يك طر

  .خود را آغاز آرد
  2004 اوت 16 – 1383 مرداد 26شنبه دو

ي تلويزيوني العربيه، آنفرانس ملي  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ت را العظمي سيد علي سيستاني آه تمام حاضران در اين نشس اهللا ي آيت عراق امروز با قرائت بيانيه

به تالش جدي جهت حل بحران نجف دعوت آرده بود، آغاز شد و در چارچوب اين دعوت طرح چند 
  .ها در نجف پيشنهاد شد يي براي حل درگيري مرحله

اين طرح از سوي حسين الصدر يكي از مراجع ديني شرآت آننده و عضو اصلي آنفرانس ملي عراق 
  .خواسته شد) ع(ي صدر از حرم مطهر امام علي ارايه شد و بر اساس اين طرح خروج سريع مقتد

هاي الزم مبني بر عدم هر گونه  مقتدي صدر در برابر دريافت تعهدات و ضمانت: در اين طرح آمده است
  .خارج شود) ع(تعقيب از سوي نيروهاي امنيتي عراق يا نيرهاي آمريكايي، از حرم مطهر امام علي 

ندپايه متشكل از صد تن از اعضاي آنفرانس ملي عراق بايد هم چنين بر اساس اين طرح يك آميته بل
ها در اين شهر مقدس  وگو با صدر سريعا عازم نجف شود و براي حل بحران درگيري براي ديدار و گفت
  .يي آنفرانس ملي عراق را به صدر ارايه دهند طرح چند مرحله

 منحل و سريعا به موسسات هم چنين بر اساس اين طرح تمام شبه نظاميان طرفداران صدر بايد
  .سياسي تبديل شوند

هايي را از  چنين بر اساس اين طرح پيشنهادي تمام افراد مسلح طرفدار صدر نيز تعهدات و ضمانت هم
و عتبات ) ع(سوي اين آميته صد نفره دريافت خواهند آرد مبني بر آنكه پس از خروج از حرم امام علي 

  .راق يا نيروهاي آمريكايي قرار نخواهند گرفتمقدسه تحت تعقيب نيروهاي امنيتي ع
توانند پس از خروج از حرم امام  صدر و شبه نظاميان وابسته وي مي: در اين طرح پيشنهادي آمده است

در هر آجاي شهر آربال آه بخواهند مستقر شوند و اخبار انتشار يافته مبني بر اينكه صدر و ) ع(علي 
  .ترك آنند، عاري از هر گونه صحت استي وي بايد نجف را  افراد وابسته

  .قابل ذآر است اين طرح پس از ارايه شدن توسط اآثريت حاضران در اين نشست به تصويب رسيد
يي آنفرانس ملي عراق جهت حل بحران نجف و عقب نشيني  ي پيشنهاد چند مرحله به دنبال ارايه

 صدر موافقت خود را با اين طرح اعالم ، دفتر مقتدي)ع(نيروهاي مقتدي صدر از حرم مطهر امام علي 
  .آرد

ي تلويزيوني العربيه، دفتر مقتدي صدر  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
: اي اعالم آرد يي آنفرانس ملي عراق، با صدور بيانيه ي پيشنهاد طرح چند مرحله بالفاصله پس از ارايه

  . مسالمت آميز نجف موافقت آرده استصدر با اين طرح جهت حل بحران
گيرد آه ساعتي پيش معاون وي با  موافقت صدر با اين طرح، در حالي انجام مي: العربيه بيان داشت

نامشروع دانستن اين آنفرانس، خواهان عقب نشيني و عدم شرآت احزاب سياسي در اين آنفرانس 
  .شد

  
رات خود پس از انجام عمل جراحي موفقيت آميز اهللا العظمي سيد علي سيستاني در اولين اظها آيت

  .قلب در لندن، خطاب به شرآت آنندگان آنفرانس ملي عراق خواهان حل سريع بحران نجف شد
  2004 اوت 16 – 1383 مرداد 26شنبه دو
  

اهللا العظمي  ي تلويزيوني العربيه، آيت به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
من در : اي آه به مناسبت آغاز به آار آنفرانس ملي عراق صادر آرده، آورده است اني در بيانيهسيست
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ها احساس  دهد، نگران هستم و از اين درگيري بستر بيماري از آنچه آه در شهر نجف مقدس رخ مي
  .آنم دردمندي مي

اين :  است  آوردهاهللا العظمي سيستاني دراين بيانيه خطاب به اعضاي آنفرانس ملي عراق آيت
آنفرانس بايد هر چه سريعتر براي حل بحران نجف اقدام و دو طرف درگير را به توقف عمليات مسلحانه 

  .ملزم آند
ي خود از اعضاي آنفرانس ملي عراق عدم تكرار مجدد چنين  اهللا العظمي سيستاني در بيانيه آيت

  .عمليات نظامي در نجف را خواستار شد
ي خود را خطاب به اعضاي آنفرانس ملي عراق  اهللا سيستاني بيانيه  حالي آه آيتدر: العربيه افزود
اهللا سيستاني است، مقتدي صدر خواهان   و اين خود گوياي تاييد اين آنفرانس از سوي آيت صادر آرده

  .عدم شرآت احزاب سياسي عراق در اين آنفرانس شد
تمام : دم مشروعيت اين آنفرانس، اعالم آرده استي خود با تاآيد بر ع ي صادره مقتدي صدر در بيانيه

هاي سياسي عراق بايد جهت اعالم مشروع نبودن اين آنفرانس، از شرآت در آن  احزاب و گروه
  .خودداري آنند

 
 ساعت گذشته به سه شهر 24در عمليات نظامي : ي آماري اعالم آرد وزارت بهداشت عراق با ارايه

  . آشته و زخمي شدند تن151بغداد، تكريت و فلوجه، 
  2004 اوت 16 – 1383 مرداد 26شنبه دو

 وزارت - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .اند  تن ديگر زخمي شده124 تن آشته و 27از اين ميان، : بهداشت عراق افزود

 العالوي در مرآز شهر بغداد، دو آشته و  ي د خمپاره به منطقهاين در حالي است آه تنها اصابت يك فرون
  . زخمي برجاي گذاشت17

ي ارايه شده از سوي  اين آمار مربوط به آمار اوليه: يكي از مقامات وزارت بهداشت عراق اظهار داشت
  .رود آه تعداد آشته شدگان هر لحظه بيشتر شود ها است و احتمال مي بيمارستان

  
  .گيرد هاي اخير عراق، از سوي يك دولت انجام مي حوادث و درگيري: اق ادعا آردوزير آشور عر

  2004 اوت 16 – 1383 مرداد 26شنبه دو
 -ي عربي   چاپ امارات متحده-ي الخليج  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ه ضمن خودداري از فاش آردن نام اين دولت وگو با اين روزنام فالح نقيب، وزير آشور عراق، در گفت

دهد، از سوي يك مغز متفكر آه از  حوادثي آه در نجف و ديگر شهرهاي عراق روي مي: اظهار داشت
  . شود توانايي و قدرت بااليي برخوردار است، برنامه ريزي مي

ها بايد در برابر  راقيما درصدد اين نيستيم آه عراق را به آشور يا گروه ديگري بفروشيم و ع: وي افزود
هايي آه سرزمين و ملت عراق را مورد هدف قرار داده با هم متحد شوند و تشكيالت دولتي و  توطئه

نيروهاي مسلح عراقي نيز نسبت به از بين رفتن و از هم گسيختگي وحدت ملت عراق هرگز بي توجه 
  .نيستند
دارآي را در خصوص مقاديري سالح و ها و م هاي خبري طي روزهاي آينده فيلم رسانه: وي افزود

  . اند، ارايه خواهند داد آاراني آه عليه مردم عراق مرتكب جرم شده نوارهاي صوتي از جنايت
هدف از اعالم حكومت نظامي و منع آمد و شد و اجراي قانون امنيت ملي، : نقيب همچنين تاآيد آرد

آنيم تمام  افتد و ما سعي مي اره اتفاق ميحمايت از شهروندان عراقي در برابر جناياتي است آه همو
  . بندهاي اين قانون را اجرا آنيم

هاي مجرم و  ها هستيم و از سوي ديگر با گروه ما از يك سو در حال جنگ با تروريست: وي تصريح آرد
هاي  هاي انتحاري، خسارت ها نيز به دليل استفاده از روش مسلح درگيريم و مطمئنا خود تروريست

هاي  دولت عراق سعي دارد تشكيالت امنيتي خود را بازسازي آرده و از تمامي روش. اند يدهزيادي د
  .قانوني براي حمايت از مردم عراق استفاده آند

القاعده رسما اعالم آرده آه اين عمليات توسط : وزير آشور عراق، در مورد حضور القاعده در عراق گفت
اتژي يكساني آه در عمليات تروريستي در بصره، موصل و گيرد؛ ولي تاآتيك و استر آنها صورت نمي

ها؛ نشان  هاي يكسان اين گروه  سياسي مشترك و شعارها و طرح بغداد وجود دارد و همچنين تاآتيك
  .آند دهد آه يك مغز متفكر تمامي اين عمليات را طرح ريزي مي مي

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  ي ايران مستقر شدندنيروهاي نظامي عراق نزديك مرزها

  2004 اوت 16 – 1383 مرداد 26شنبه دو
روزنامه الزمان چاپ لندن از استقرار نيروهاي نظامي عراق در مناطق مرزي با ايران در استان دياله در 

  .شرق اين آشور خبر داد
 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه الزمان، سرتيپ ناظم شريف رئيس پليس مرزي استان

قره " آيلومتر از منطقه 120حدود ششصد تن از نيروهاي مرزي عراق در مسافتي به طول «: دياله گفت
  » .اند در جنوب استان دياله در نزديك مرز ايران مستقر شده" هنجيره"در شمال تا پاسگاه " تو
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اچاق صورت اين اقدام به منظور آنترل مرزهاي ايران و عراق و جلوگيري از هرگونه ق«: شريف افزود
  » .گيرد مي

  . وي اظهار اميدواري آرد با اين اقدام اوضاع امنيتي مناطق مرزي ايران و عراق بهبود يابد
اين در حالي است آه حازم الشعالن وزير دفاع عراق اخيرا ، ايران را دشمن شماره يك عراق اعالم و 

   .مقامات ايران را به دخالت در مسائل داخلي عراق متهم آرده است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مرداد26: روزنامه های تهران
  2004 اوت 16 – 1383 مرداد 26دوشنبه -بي بي سي 

روزنامه های دوشنبه تهران اخبار مربوط به درگيری های نجف و روابط ايران و دولت موقت عراق را از 
ر داخلی خبر عقب نشينی شورای شهر تهران و برپائی ميان اخبار خارجی با اهميت ديده اند و از اخبا

  .نمايشگاه فرش در محل فعلی را مهم دانسته اند
 که در دو روز گذشته خبر از شکست و عقب نشينی رسالتو جمهوری اسالمی روزنامه های 

 از سر حمالت آمريکائی ها به نجف"آمريکائی ها در نجف داده بودند، در شماره های امروز خود با عنوان 
اخبار تازه را " حرم علوی در حلقه محاصره شيعه ها برای مقابله با تعرض اشغالگران"و " گرفته شد

  . منعکس کرده اند
که بدون ذکر ماخذ آمار کشته و زخمی شدگان حوادث عراق را در پانزده ماه جمهوری اسالمی 

 صدام حسين اين بود که به گذشته دويست هزار نفر برآورد کرده، نوشته اشتباه معارضين حکومت
آمريکائی ها اعتماد کردند در حالی که اينک معلوم شده است که آمريکا قصد دارد عراق را به بعثی ها 

  .بسپارد
پی گيری وضعيت ايرانی هائی که در عراق ربوده و يا دستگير شده اند از نظر روزنامه های امروز تهران 

  رييسشرق ا جديت دنبال کند چنان که به نوشته کاری است که وزارت خارجه بايد آن را ب
 در پاسخ ربايندگان کنسول ايران در کربال که خواستار آزادی اسرای   جنگی  اسرای های کميسيون

   تن۵٩   اسرا که  وجود ندارد و آخرين  در ايران  اسير عراقی عراقی توسط ايران شده اند گفته است هيچ
  .   شدند  سپرده  سرخ  صليب  عراق چون تامين جانی نداشتند به  آمريکا به  از حمله  پس  ماه بودند، يک
 بايد سريعا   خارجه  تهران در مجلس گفته است وزارت  يکی از نمايندگان محافظه کاراعتمادبه نوشته 

دانسته و    را ضعيف  دولت  ديپلماسی وی.  دهد ها ترتيب  گروگان  مساله  به  رسيدگی  برای  ويژه ای کميته
   معرفی  ايران  ديپلمات  عنوان  رسما به  تاکنون  جهانی؛ کنسول ربوده شده ايران در کربال، گفته فريدون

  .   است  بوده  وی ضعيف  معرفی  برای  و هماهنگی  است نشده
   خارجه وزارت:  گفته است  يک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلسشرقبه نوشته 

 و   عراق  موقت  دولت  پاسخگويی  ضعف  ايران، بايد به  به  وزير عراق خير انداختن سفر نخستبا به تا
   ايران  دهد؛ چرا که افکار عمومی  نشان  شفاف  واکنشی  ايرانی  ديپلمات  جانی  امنيت  تامين آمريکا برای

  .  نمی داند  را منطقی  ايران  به وزير عراق ، سفر نخست  ايرانی  و ديپلمات  اتباع با وجود دستگيری
 خبر داده که خبرنگار شبکه عربی راديو تلويزيون ايران که العالم نام دارد هنگام رسالتدر همين حال 

پيش از اين وزير خارجه . فيلمبرداری از درگيری های نجف توسط نيروهای عراقی دستگير شده است
  .بيه را مضر به منافع ملی عراق اعالم داشته بودعراق شبکه های تلويزيونی الجزيره، العالم و العر

 خبر داده که تفنگداران دريايی انگليس حضور خود را در بصره و در مناطق مرزی اعتماددر همين حال 
ايران به شدت افزايش داده اند و افزايش تانکهای اسکورپيون در مناطق شهری و در کنار پل شناور 

جمهوری اسالمی نوشته نظاميان . از جمله اين تحرکات است" لندوست"و گشت هليکوپترهای " تنومه"
 درجه آن ها را به شدت کالفه و ۵٠انگليسی در کنار خط مرزی اروندکنار حضور دارند ولی گرمای باالی 

  .بی رمق کرده است
ی دو روزنامه اقتصادی صبح تهران در صدر اخبار خود خبر داده اند که شوراحيات نو و دنيای اقتصاد 

شهر تهران از اصرار خود عقب نشست و نمايشگاه بين المللی فرش در زمان خود در محل دائمی 
  . نمايشگاه ها برگزار می شود

در سرمقاله امروز خود با اشاره به پايان بحرانی که از دو ماه پيش بر سر تعطيل نمايشگاه آفتاب يزد 
سيده زيان اين گونه ناهماهنگی ها و خود بين المللی بين شهرداری و دولت به وجود آمده بود پر

  محوری ها به که می رسد؟
خبر اقتصادی ديگری که روزنامه های امروز آن را با اهميت ديده اند مخالفت مجلس با ماده ای از برنامه 

پنجساله ساله کشور است که دولت آن را کليدی می دانست و اقتصاد کشور را تا اندازه ای آزاد می 
مجلس با خصوصی سازی دنيای اقتصاد ميم ديروز محافظه کاران در مجلس به نوشته با تص. کرد

  .مخالفت کرد
چند روزنامه صبح اين جمله رييس جمهور خاتمی را نقل کرده اند که گفته است آرش ميراسماعيلی از 

کم تعداد قهرمان جودو ايران که در عين حال پرچمدار تيم . نظر ملت ايران قهرمان المپيک يونان است
ورزشی ايران در مراسم افتتاحيه المپيک بود با خودداری از مبارزه با جودوکار اسرائيلی که به قيد قرعه 

  .در اولين مسابقه مقابل وی قرار گرفته بود، از دور مبارزات کنار رفت
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طرات بندی کشورهای جهان از نظر آسيب پذيری در قبال خ در جديدترين دستهدنيای اقتصاد به نوشته 
 منتشر شده، ايران از AONالمللی  گذاری که توسط موسسه ارزيابی بين  تروريستی و امنيت سرمايه

 .آمريکا و بسياری کشورهای اروپايی امن تر ارزيابی شده است
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