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

  

   حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض
  

   ساله مجموعه اي از تكان دهنده ترين نقض حقوق بشر16حلق آويز عاتقه : سازمان عفو بين الملل
  2004 اوت 24 – 1383 شهريور 3سه شنبه :همبستگي ملي

 نمودن سازمان عفوبين الملل طي اطالعيه اي آه امروز انتشار يافت اعتراض شديد خود را به حلق آويز
عاتقه توسط رژيم ايران ابراز داشت و دبير آل اين سازمان در انگلستان اين جنايت را مجموعه اي از 

  . تكان دهنده ترين نقض حقوق بشر خواند و گفت هرگونه توضيحي در توجيه آن قاصر است
شر شد  در سايت اين سازمان منت83 شهريور 3سازمان عفو بين الملل طي اطالعيه اي آه در روز 

 ساله توسط رژيم ا يران در مرآز شهر نكا در شمالي 16اعتراض شديد خود را به حلق آويز نمودن عاتقه 
  . ابراز آرد2004 اوت 15ايران در روز 

  :دبيرآل سازمان عفو بين الملل در انگلستان آيت آلن گفت
حلق آويز آردن . تآشتن عاتقه رجبي بعنوان مجموعه اي از تكان دهنده ترين نقض حقوق بشر اس«

يك آودك آه از سالمت روحي آافي برخوردار نبوده است آنهم بعد از محاآمه اي بدون حضور وآيل و 
  . هر گونه توضيحي براي توجيه آنرا ناتوان مي سازد» روابط خارج از ازدواج«تمامًا بخاطر جرم 

اشاره به تعهدات ايران بر حتي بدون . در بهترين شرايط محكوميت مرگ بيرحمانه و غيرانساني است
  ».طبق قوانين بين المللي حلق آويز يك آودك فراتر از هر عمل غير انساني ديگري است

 توسط سازمان عفو بين 1990اعدام عاتقه دهمين مورد اعدام مجرمين آودك در ايران است آه از سال 
  .الملل ثبت گرديده است

قوق سياسي و مدني و آنوانسيون سازمان ملل در مورد ايران بعنوان امضا آننده پيمان بين المللي ح
هردو پيمان اعدام براي مجرميني آه در حين . حقوق آودآان از اعدام مجرمين آودك منع شده است

  . سال سن داشته اند را منع مي آند18ارتكاب جرم زير 

  

  ن شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايرادولتها، نيروها، مواضع 
  

توصيه يک روزنامهنگار به دولتهاي غربي براي توقف تعامل سازنده با جمهوري اسالمي و پشتيباني از 
 طرفداران دمکراسي در ايران 
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نويسنده مقاله به دولت بريتانيا و . Michael Goveروزنامه تايمز لندن مقاله اي دارد به قلم مايکل گوو 

غرب توصيه مي کند از آن چه تعامل سازنده با جمهوري اسالمي خوانده مي شود کناره بگيرند " الک
چون اين حکومت در نهايت دشمن غرب است و از تعامل سازنده هم به نفع منافع سرکوب کننده 

رگري غرب به اعتقاد اين نويسنده بايد از دانشجويان، زنان و اتحاديه هاي کا. خودش استفاده مي کند
به عقيده مايکل گوو، ضرب المثل دشمن دشمن من، دوست . که طرفدار دموکراسي اند پشتيباني کند

آقاي . من است همه جا مصداق ندارد، از جمله در ارتباط با جمهوري اسالمي، طالبان و صدام حسين
دموکراتيک گوو در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که نظام کنوني در تهران از حسن نيت کشورهاي 
وي مي افزايد . غربي و در پيش گرفتن سياست تعامل سازنده از سوي آن ها استفاده سوء مي کند

نتيجه بخش نيست و " تاريخ به ما مي گويد سياست تنش زدايي و تعامل با نظام هاي سرکوبگر عمال
 که شوروي 1980 و 1970آن ها از آن سياست به نفع خود بهره برداري مي کنند، همانند دهه هاي 

 . سابق از اين سياست تنش زدايي به نفع خود استفاده کرد
نويسنده . Michael Goveروزنامه تايمز لندن مقاله اي دارد به قلم مايکل گوو ): راديوفردا(ليلي صدر 

غرب توصيه مي کند از آن چه تعامل سازنده با جمهوري اسالمي خوانده " مقاله به دولت بريتانيا و کال
ود کناره بگيرند چون اين حکومت در نهايت دشمن غرب است و از تعامل سازنده هم به نفع مي ش

غرب به اعتقاد اين نويسنده بايد از دانشجويان، زنان و . منافع سرکوب کننده خودش استفاده مي کند
 . اتحاديه هاي کارگري که طرفدار دموکراسي اند پشتيباني کند

مثل که دشمن دشمن من، دوست من است همه جا مصداق ندارد، از مايکل گوو مي گويد اين ضرب ال
 .جمله در ارتباط با جمهوري اسالمي، طالبان و صدام حسين

به گفته اين روزنامه نگار، درست است که غرب و جمهوري اسالمي هر دو با رژيم هاي صدام حسين 
المي با آن رژيم ها به معناي در عراق و طالبان در افغانستان مخالف بودند اما دشمني جمهوري اس

مايکل گوو مي . جمهوري اسالمي هم مانند آن دو رژيم دشمن غرب است. دوستي اش با غرب نيست
 . گويد سياست تعامل سازنده اروپا با ايران کارساز نبوده است
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به گمان من ماهيت نظام کنوني در تهران در آن است که از حسن نيت کشورهاي : مايکل گوو
من فکر . يک غربي و در پيش گرفتن سياست تعامل سازنده از سوي آن ها استفاده سوء بکنددموکرات

تاريخ به ما مي گويد سياست تنش زدايي و تعامل با . مي کنم ما بايد درس خود را از تاريخ بياموزيم
نتيجه بخش نيست و آن ها از آن سياست به نفع خود بهره برداري مي " نظام هاي سرکوبگر عمال

 شوروي سابق از اين سياست تنش زدايي به نفع 1980 و 1970در تمامي سال هاي دهه هاي . کنند
به نظر من اروپا بايد سياست مهار قاطعانه را جانشين سياست کنوني خود با . خودش استفاده کرد

 .ايران سازد
 کار آمد در فعاليت مايکل گوو مي افزايد براي من واضح است که از وقتي جمهوري اسالمي در ايران سر

هاي تروريستي درگير بود و ما بايد هرآنچه در توان داريم به خرج دهيم تا نگذاريم آن ها دست به 
مايکل گوو در مقاله خود در روزنامه تايمز لندن مي نويسد دشوار . تروريسم بزنند و از آن بهره مند شوند

 کشور اروپايي يعني بريتانيا، فرانسه و آلمان است بتوان رفتارهاي اخير ايران را در برابر سياست سه
حتي با معيارهاي فرانسه نيز جمهوري اسالمي رفتار مساعدي نشان نمي دهد به . دوستانه خواند

 . خصوص در مورد برنامه هاي هسته اي اش
واضح است که جمهوري اسالمي تعامل سازنده با سه کشور اروپايي را به نفع خودش : مايکل گوو

ايران همواره به آن ها گفته است در زمينه برنامه هسته اي اش . هره برداري قرار داده استمورد ب
منصفانه عمل خواهد کرد اما براي همه روشن بود که هدف ايران از پيگيري برنامه هسته اي توسعه 

 . جنگ افزارهاي هسته اي است
يران و عدم رعايت حقوق بشر اشاره آقاي گوو در مقاله اش در تايمز لندن به سرکوب دموکراسي در ا

او مي نويسد به همين خاطر جمهوري اسالمي تحمل برقراري دموکراسي در عراق را ندارد و در . دارد
 : اين باره به راديو فردا مي گويد 

در جهان به خاطر آن که جمهوري اسالمي انتخابات برگزار مي کند دچار اين توهم شده اند : مايکل گوو
کنترل شده از " اما واقعيت انتخابات در ايران آن است که انتخابات در ايران کامال. سي هستکه دموکرا

آن هايي که در ايران براي دموکراسي واقعي مبارزه . سوي دستگاه رهبري جمهوري اسالمي است
کنند شکنجه و زندان مي شوند و آن ها که بيشتر پافشاري کنند جانشان به دست چماقداران دولتي 

  .پرده مي شودس
در : مايکل گوو سياست تعامل جک استراو و ياران اروپايي اش را شکست خورده مي خواند و مي گويد

وظيفه اخالقي ما . ايران زنان، دانشجويان و اتحاديه هاي کارگري هستند که شجاعانه مبارزه مي کنند
بستگي در شوروي سابق است که از آن ها حمايت کنيم همانطور که از جنبش هاي دموکراسي و هم

  .و لهستان حمايت کرديم

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  اي ايران تاآيد آرد آمريكا بار ديگر بر حل ديپلماتيك مسئله هسته
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آميز و ديپلماتيك مسئله  سالمتمعاون سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا بر حل م: خبرگزاري فارس

  . اي ايران تاآيد آرد هسته
روز گذشته در نشست خبري خود با " آدام ارلي"به گزارش سايت اينترنتي وزارت امور خارجه آمريكا، 

خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش آه وي تهديد ايران به تالفي به مثل در صورت حمله اسرائيل به 
من طي چند هفته اخير اعالم آردم آه «: داند، گفت تا چه حد جدي مياي خود را  تاسيسات هسته

اين . داند هاي ديپلماتيك متعهد مي آمريكا خود را به حل اين مسئله از طريق صلح آميز و آانال
  » .آنم درگير شدن در گمانه زني يا لفاظي مفيد باشد فكر نمي. ديپلماسي و سياست ماست
اين «: اي ايران گفت  برنامه موشكي و آمك پاآستان به برنامه هستهوي درباره اتهام آمك چين به

  » .ايم آنم به طور مبسوطي به آن پرداخته اي است آه فكر مي مسئله
اي ايران به عنوان  ما به برنامه مخفيانه سالحهاي هسته«: ارلي با تكرار اتهامهاي پيشين آمريكا، افزود

. شته براي جلب توجه جهان به اين مسئله با جديت آار آرديمما طي چند سال گذ. نگريم يك تهديد مي
ايم و سال گذشته اعضاي بيشتري از آژانس  آنيم پيشرفتهاي مهمي در گذشته انجام داده فكر مي

انداز  انداز برنامه ايران بلكه چشم  تنها چشم اند آه نه المللي انرژي اتمي به اين نتيجه رسيده بين
هاي خود را به طور آامل اعالم آرده و به تعهدات  اني است و ايران بايد برنامهآاري آن مايه نگر مخفي

  » .خود عمل آند
من «: المللي انرژي اتمي درباره ايران گفت وي با اشاره به چهار قطعنامه شوراي حكام آژانس بين

 ماه سپتامبر در توانم بگويم آه اجالسي در توانم در مورد انگيزه ايرانيها اظهارنظر آنم اما مي نمي
شود و همچنين اجالس ديگري در ماه نوامبر خواهيم داشت و بدون توجه به  شوراي حكام برگزار مي

هايي در اين خصوص خواهيم داشت  اينكه انتخابات رياست جمهوري آمريكا برگزار شود يا نشود، اجالس
  » .آنم سياست ما در طول سالهاي طوالني آامال ثابت بوده است و فكر مي

معاون سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در پاسخ به اين پرسش آه نظر شما در مورد توافق ايران و 
اي ايران يكي  برنامه هسته«: اي در ايران چيست، گفت هاي بيشتر هسته روسيه براي ساخت نيروگاه

 روسيه سوختي آنم به اينكه اشاره مي. وگو ميان آمريكا و دولت روسيه بوده است از موضوعات گفت
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براي نيروگاه بوشهر ارائه نكرده و اين امر را به توافق بازگشت سوخت مصرفي و در عين حال حل 
المللي انرژي اتمي، موآول آرده  هاي ناشي از تحقيقات آژانس بين موضوعات مهم و رفع نگراني

  » .است
 فناوري چين به ايران براي اولين ها مبني بر اينكه آمريكا متوجه صادرات وي در مورد گزارشهاي روزنامه

البته ما به هر . دهم من در مورد گزارشهاي خاص نظر نمي«: بار در يك زمان خاص شده است، گفت
چين به طور علني اعالم آرده آه . گزارشي درباره نگراني از گسترش تسليحات موشكي توجه داريم

  » .استمخالف گسترش سالحهاي آشتار جمعي و راههاي انتقال آنها 
  :سخنگوي آاخ سفيد

  وگو آردند اي ايران گفت روساي جمهوري روسيه و آمريكا درباره برنامه هسته
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رئيس " والديمير پوتين"در تماس تلفني با " جرج بوش"«: سخنگوي آاخ سفيد گفت: خبرگزاري فارس
  وگو آرده اي گفت يران به توانايي توليد سالحهاي هستهجمهوري روسيه درباره جلوگيري از دستيابي ا

  ».است
روز گذشته در نشست خبري خود با خبرنگاران " لالن اسكات مك"به گزارش سايت اينترنتي آاخ سفيد، 

  » .وگو آردند روساي جمهوري دو آشور درباره عراق، ايران و افغانستان گفت«: تاآيد آرد
شتند آه درباره جلوگيري از دستيابي ايران به توانايي توليد سالحهاي آنها اتفاق نظر دا«: وي افزود
اي، تضمين موفقيت روند انتخابات در افغانستان و برقراري ثبات در عراق به همكاري مشترك دو  هسته

  » .آشور نياز است
وگوي تلفني براي آاهش قيمت نفت نيز  لالن در پاسخ به اين پرسش آه آيا در اين گفت مك
پوتين بوش را مطلع آرده آه ميزان توليد و صدور نفت خام از سوي «: انديشي شده است، گفت هچار

  » .شرآتهاي نفتي روسيه افزايش يافته است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

وتي آن حضرت آماده ورود به صحن ملك) ع( متري حرم حضرت علي 200گارد ملي عراق با استقرار در
  است  
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آسمان شهر نجف آه از شب گذشته با پرواز هواپيماها و بالگردهاي آمريكايي، شاهد آتش بازي آنان 

هاي   الرسول و بخش  شارع, العشرين  ميدان ثوره, الكربالء  شارع, القبله    باب, السالم  عليه مناطق وادي
  . اطراف حرم مطهر امام اول شيعيان بودقديمي شهر و 

شهر مقدس نجق اشرف بار ديگر از ظهر امروز، شاهد پرواز اين , الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين
اي   صوتي و اليافي و خوشه,  آيليويي300 و 250هاي   هواپيماها و بالگردها و حمالت سنگين آنها با بمب

  . بود
آنان را تهديد آرد درصورت لزوم نيروهاي , طاب به جنگجويان داخل حرمساعاتي پيش خ, وزير دفاع عراق

  . عراقي وارد حرم شده و به سرآوب آنان خواهد پرداخت
  .حكايت از حمالت جديد آنها در ساعات آينده است, آرامش نظامي دو گردان گارد ملي عراق

انداز و   آوپتر و واحدهاي خمپاره  حمايت هواپيما و هلي, هاي ويژه جنگ شهري  نيروهاي آمريكايي با تانك
گناه   آماآان مواضع شبه نظاميان صدر و مردم بي, هاي مجاور حرم  استقرار تك تيراندازان در ساختمان

  . محبوس در اين مناطق را زير آتش دارند
  .  تن اعالم آردند60ابع رسمي و غير رسمي تعداد تلفات امروز را بيش از من, به گزارش خبرنگار ايلنا

  .پس از اسارت، تيرباران آردند, ااسالم   عراقي را درآرامگاه وادي5نيروهاي آمريكايي 
به طوريكه دو دستگاه آمبوالنس نيز مورد , شناخت  نظامي و غير نظامي نمي, صحنه نبرد نجف امروز

  . حمله قرار گرفت
 بار حمله نظامي به نجف با بمب و موشك شهر را به خاك و خون آشانده است آه گفته 130يش از ب

  . اند  ها آشته شده   نيروي آمريكايي نيز در اين درگيري2شود   مي
 

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  عراق پيشنهاد ايران را براي حل بحران نجف رد آرد
  2004 اوت 24 – 1383 شهريور 3سه شنبه 

دولت موقت عراق، پيشنهاد ايران را براي برگزاري نشست اضطراري سران آشورهاي : خبرگزاري فارس
  .منطقه به منظور بررسي بحران نجف رد آرد

اين «: وزير امور خارجه موقت عراق امروز گفت" هوشيار زيباري"به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، 
ظر گرفتن استقالل و قوانين داخلي عراق حل شود و به همين يك مسئله داخلي است آه بايد با در ن

شود، حمايت  المللي آردن اين واقعه انجام مي دليل است آه ما از اقداماتي آه در راستاي بين
  » .آنيم نمي
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زيباري در آنفرانسي خبري در بغداد با اشاره غير مستقيم به مقتدا صدر و ارتش المهدي آه تحت 
اين يك مسئله داخلي بين دولت موقت عراق و گروهي غير قانوني «: د، گفترهبري وي قرار دار

  » .است
هاي خارجي در مسائل داخلي  پذيرفتن پيشنهاد ايران باعث افزايش دخالت«: وي همچنين ادعا آرد

  » .هاي آينده آشورهاي همسايه، در مسائل عراق باز خواهد آرد عراق شده و راه را براي دخالت
، "مروان معشر"، وزير امور خارجه ايران چهارشنبه گذشته در گفت و گوي تلفني با "آمال خرازي"

  . همتاي اردني خود، خواهان نشست آشورهاي منطقه براي حل بحران جاري در عراق شده بود
سوريه نيز از بحران جاري در نجف اشرف اظهار نگراني آرده و يكي از مقامات وزارت امور خارجه اين 

  . تار نشست آشورهاي منطقه براي حل اين بحران شده بودآشور خواس
  

  محمد بحرالعلوم برخي آشورهاي همجوار عراق را به حمايت از مقتدا صدر متهم آرد
  2004 اوت 24 – 1383 شهريور 3سه شنبه 

محمد بحرالعلوم روحاني عضو آنگره ملي عراق، برخي آشورهاي همجوار عراق را : خبرگزاري فارس
  . نامي از آنها ببرد، به حمايت از مقتدا صدر متهم آردبدون آنكه

آساني هستند آه صدر را : االوسط چاپ لندن گفت وگو با روزنامه الشرق محمد بحرالعلوم در گفت
  . زنند تشويق ميكنند و به درگيري و مقاومت دامن مي

ق مي جنگند، از آجا هايي را آه به وسيله آن با پليس عرا عناصر ارتش المهدي اين سالح: وي گفت
  مي آورند؟ 

وي با اشاره به آنچه دخالت برخي از آشورهاي همجوار در امور داخلي عراق خواند، خطاب به اين 
  . براي خدمت به عراق و اسالم و شيعه دست از دخالت در امور داخلي عراق بر داريد: آشورها گفت

خواهند در اين آشور ثبات برقرار شود و  يهاي همجوار عراق نم دولت: اين عضو آنگره ملي عراق گفت
زند و من مخالف دخالت خارجي در  ها دامن مي من اطمينان دارم آه طرف خارجي نيز به اين درگيري

  . امور داخلي عراق هستم
هاي درگير خواست با درايت و دور انديشي براي  وي اوضاع شهر نجف را غم انگيز خواند و از تمام طرف

  . اين بحران، تالش آنندپايان دادن به 
  

  سفر غيرمنتظره معاون رييس جمهوري عراق به ايران 
  2004 اوت 24 – 1383 شهريور 3سه شنبه 

، معاون رييس جمهوري عراق به منظور مالقات و گفت و گو با "ابراهيم جعفري :"خبرگزاري فارس
  . مقامات جمهوري اسالمي ايران به طور غيرمنتظره وارد ايران شد

معاون رييس جمهوري عراق دراين سفر  : زارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسهبه گ
غيرمنتظره آه پيش از اين از سوي هيچ يك از طرف هاي ايراني و عراقي اعالم نشده بود امروز با محمد 

  . خاتمي، رييس جمهوري اسالمي ايران ديدار و گفت و گو آرد
زيوني ايران تصاويري از جعفري را در شهر مقدس مشهد، در شمال بر اساس اين گزارش، شبكه تلوي

  . شرق ايران به نمايش گذاشت 
سفر معاون رييس جمهوري عراق به ايران در حالي صورت مي گيرد آه برخي مقامات عراقي نزديك به 

  .  تيره آنندامريكايي ها درهفته هاي اخير تالش آردند با طرح ادعاهاي بي اساس روابط ايران و عراق را
بر اساس پيگيري هاي خبرگزاري فارس سفر معاون رئيس جمهور عراق به ايران هنوز از سوي منابع 

  . رسمي ايران تاييد نشده است
  

  عضو سابق سپاه بدر هدايت عمليات ارتش المهدي را در نجف بر عهده دارد
  2004 اوت 24 – 1383 شهريور 3سه شنبه 

رنتي ايالف مدعي شد ارتش المهدي وابسته به مقتدا صدر توسط فردي پايگاه اينت: خبرگزاري فارس
  .شود هدايت مي" مهدي مهندس"جدا شده از سپاه بدر به نام 

فرمانده عمليات نظامي ارتش : ز وي نبرد، نوشت  آگاه عراقي آه نامي ا ايالف به نقل از يك منبع
  .  اعالي انقالب اسالمي عراق استالمهدي يكي از فرماندهان سابق سپاه بدر وابسته به مجلس

به ادعاي ايالف، مهدي مهندس فرمانده سابق سازمان نظامي بدر وابسته به مجلس اعالي انقالب 
اسالمي عراق به رهبري سيد عبدالعزيز حكيم، فرماندهي عمليات نظامي ارتش المهدي را در نجف، 

  . بغداد و ديگر مناطق عراق به عهده دارد
اند و  برخي از افراد ياد شده موفق به پيوستن به سازمان اطالعات جديد عراق شدهايالف مدعي شد 

  . هاي ابالغ شده را در عراق اجرا آنند اين افراد وظيفه دارند ماموريت
ايالف مدعي شد مهدي مهندس آه شبكه خبري العالم ايران از وي به عنوان آارشناس و تحليلگر 

آرد، پس از مشارآت مجلس اعالي انقالب   رژيم صدام استفاده مينظامي در زمان حمله آمريكا عليه
 در آنفرانس لندن به بهانه اينكه آمريكا سرپرستي اين آنفرانس را 2003اسالمي عراق در اوايل سال 

بر عهده دارد و نيز مخالفت با ديدار عبدالعزيز حكيم از نيويورك و پيوستن مجلس اعال به معارضين 
  .  باعث ايجاد شكاف در سپاه بدر شدحكومت سابق عراق،
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گروه "ايالف افزود مهدي مهندس سپس با حضور گروهي از افسران و مقامات جدا شده از سپاه بدر، 
  . را تشكيل داد" مجاهدين مستقل

  
  دست رژيم ايران در نجف: واشنگتن تايمز

  2004 اوت 24 – 1383 شهريور 3سه شنبه :همبستگي ملي
. در مقاله اي به درگيري هاي اخير در نجف و علل آن مي پردازد) 83 شهريور 3 (واشنگتن تايمز امروز

اين درگيري ها بايد به اين سؤال پاسخ داد آه » چرايي«واشنگتن تايمز مي نويسد براي يافتن پاسخ به 
در پشت آنها است و پاسخ به اين سئوال به هرصورتي آه به آن بپردازيد و آن را تحليل »چه آسي «
  .ايران:يد به نظر مي رسد به يك جا بيشتر اشاره نمي آندآن

 از هنگامي آه در دو هفته پيش بطور ناگهاني درگيري هاي شديد بين -83 شهريور 3 -واشنگتن تايمز
طرفداران مقتدي صدر و نيروهاي آمريكايي شروع شد اين سؤال اغلب مطرح است آه چرا اين درگيري 

  .صورت مي گيرد
  چيزي را مي خواهد اثبات آند؟ مقتدي صدر چه 

را در مورد درگيري ها در نجف پيدا آنيد بايستي به اين سؤال پرداخت آه » چرا«براي اينكه پاسخ اين 
از اين بحران سود مي برد؟ چه آسي مقتدي صدر را به حرآت در مي آورد؟ و به چه » چه آسي«

  منظور؟
آنرا تحليل آنيد بنظر مي رسد آه به يك جا بيشتر پاسخ اين سؤال به هر صورت آه به آن بپردازيد و 

  .ايران: اشاره نمي آند 
او رابطه نزديكي با آيت اهللا آاظم الحائري .  بار به ايران سفر آرده است2مقتدي صدر در ماههاي اخير 

تحليل گران . دارد آه در قم مستقر است و يكي از نفرات مورد اعتماد خامنه اي ولي فقيه ايران است
  .عتقدند آه مقتدي صدر از طرف او حمايت مي شود و آمك دريافت مي آندم

و چرا جمهوري اسالمي مي خواهد مقتدي صدر و ارتش او را به شورش در عراق وا دارد و براي 
  ...نيروهاي آمريكايي مشكل بوجود آورد؟ 

پيام اين است آه . نددليل آن اين است آه آيت اهللا هاي ايران به واشنگتن بدين صورت پيام مي فرست
در غير اين صورت آنچه آه در نجف در » مطمئن شويد آه اسرائيل از مراآز هسته اي ما فاصله بگيرد«

  ,,,.جريان است بسادگي مي تواند به ديگر شهرها گسترش پيدا آند و شدت بگيرد
پيشنهادات همچنين توضيح ميدهد آه چرا مقتدي صدر . اين توضيحي براي جنگ بيهوده در نجف است

  .صلح نخست وزير اياد عالوي را براي توقف خشونت و پيوستن به مناظره سياسي رد مي آند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  سوم شهريور: روزنامه های تهران
  2004 اوت 24 – 1383 شهريور 3سه شنبه  -بي بي سي 

ای خبری خود را به حوادث عراق اختصاص داده و با روزنامه های امروز صبح تهران مهم ترين عنوان ه
تيترهای بزرگ از جنگ خيابانی نيروهای شبه نظامی با ارتش عراق و نيروهای آمريکائی در اطراف حرم 

  .امام علی خبر داده اند
 در گزارشی از حوادث نجف نوشته اعتماد از بمباران منطقه وادی االسالم در نجف خبر داده و رسالت
   به  متقابل، باران  گلوله  و در جريان  علی  مرقد امام  متری٨٠٠   به  آمريکايی های  تانک  با پيشرویاست که

  .  وارد آمده است  جدی ديوار حرم آسيب
   عراق  شده که پليس ، وزير امور استان های عراق، مدعی  عبداللطيف به نوشته اين روزنامه وائل

   همچنين وی.   است  بودند، دستگير کرده  جنگ  در حال  سپاه مهدی ر صفوف د  را که  و ايرانی افغانی٢٠٠
   در داخل  و مهمات  سالح  مقادير زيادی  انبار کردن  به  اقدام  مهدی  سپاه هشدار داده است که نيروهای

  .حرم پرداخته اند
 آمريکا در پی نابودی  در گزارشی اظهار نظر کرده که ادامه بحران نجف نشان از آن دارد کهجام جم

جريان های اسالمی و نمادهای مسلمانان است از همين رو همزمان با حمله به حرم امام علی در 
  .بيت المقدس هم تدارک تخريب مسجد االقصی دومين قبله مسلمانان در پيش است

را با  رييس قوه قضاييه، که خود متولد شهرهای جنوبی عراق است، مقاومت نجف  اعتمادبه نوشته
  . انتفاضه فلسطينی ها مقايسه کرده و گفته ظهور انتفاضه مردم عراق آمريکا را زمين گير خواهد کرد

 ۵٠ ابوترابی، نايب رييس مجلس، ضمن اعتراض به تشديد جنگ در عراق گفته ايرانبه نوشته روزنامه 
 نفر ٣٠ تا٢٠ز روزی است که هزار نفر در پانصد روز گذشته در آن کشور کشته شده اند و اکنون ني

  .کشته می شوند
  .  تعداد کشته و زخمی های عراق را روزانه هفت هزار نفر ذکر کرده استجمهوری اسالمیروزنامه 

 از قول يک سايت خبری وابسته به محافظه کاران خبر داده است که وارد ايراندر همين حال روزنامه 
دت گرفته و همچنان که اسلحه های سنگين شدن اسلحه از مرزهای همسايه به داخل خاک ايران ش

از عراق وارد مناطق جنوبی و غربی می شود در شرق کشور نيز چند روز پيش مقادير زيادی اسلحه 
سنگين کشف شده که از پاکستان به داخل خاک ايران وارد می شد و به اين ترتيب نا امنی در مناطق 

  . غربی و شرقی کشور افزايش يافته است
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بان آيت اهللا شاهرودی نوشته در ايران کسی حق ندارد مشروعيت مبارزات مردم نجف را زير  از زشرق
  .سوال ببرد

روزنامه های مختلف صبح امروز تهران به اخبار و گزارش های مربوط به بحران هسته ای و احتمال ارجاع 
ان پرداخته و از قول پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد و تحريم اقتصادی اير

منابع خارجی نوشته اند در حالی که آمريکا اصرار دارد که با رساندن پرونده ايران به شورای امنيت، 
جمهوری اسالمی را در فهرست کشورهای ياغی قرار دهد سه کشور اروپائی فرانسه، بريتانيا و آلمان 

  . ی بماندسعی دارند که پرونده در آژانس بين المللی انرژی اتمی باق
 از زبان الهه کوالئی، استاد دانشگاه و نماينده مجلس ششم، نوشته برخی رفتارها و سهل آفتاب يزد

انگاری های داخلی شرايط را به جائی رسانده که ايران از حق قانونی خود برای استفاده صلح آميز از 
  . انرژی اتمی محروم شود

المللی انرژی اتمی و  های آژانس بين هارنظرهای مقام، مجموعه تحوالت و اظدنيای اقتصادبه نوشته 
المللی عليه جمهوری اسالمی بدتر از گذشته شده  دهد اگرچه فضای بين کشورهای مختلف نشان می

  .ای ايران را به شورای امنيت بکشاند است اما هنوز به حدی نرسيده که پرونده هسته
مسابقه با همتای اسرائيلی خود که موجب شد تا يک هفته بعد از خودداری قهرمان جودوی ايران از 

 به جمهوری اسالمیآرش ميراسماعيلی از مدال طالئی که در انتظار آن بود محروم شود، روزنامه 
نقل از تيم ورزشی ايران در المپيک آتن خبر داده که عده ای از مسئوالن ورزشی قصد داشتند مسابقه 

يلی صورت بگيرد اما پس از تماس هائی با تهران از اين کار بين آرش ميراسماعيلی با ورزشکار اسرائ
  .ممانعت شده و تصميم قاطعانه بعدی، همه اين روياها را نقش برآب کرد
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