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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 
  

  خيزش مردم گناوه عليه حكومت آخوندي
 )2004 اوت 24 ( 1383 شهريور 3 -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت اعالم آرد از صبح روز سوم شهريور، مردم به فرمانداري و ساير مراآز 
در جريان اين درگيري آه ساعتها .رآوبگر را به آتش آشيدندحكومتي حمله آرده خودروهاي نيروهاي س

  گروهي از تظاهرآنندگان مجروح و شمار زيادي از جوانان شهر دستگير شدند, بطول انجاميد
سه شنبه سوم (از صبح روز گذشته «:در اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت آمده است

اعتراض به تبعيض و سرآوب رژيم آخوندي در برابر هزاران تن از مردم خشمگين گناوه در ) 83شهريور
  . ساختمان فرمانداري شهر دست به تجمع زدند

با شعار عليه سردمداران , تظاهرآنندگان پس از اين آه با بي اعتنايي آارگزاران حكومتي مواجه شدند
آز حكومتي حمله تظاهرآنندگان سپس به ساير مرا. ساختمان فرمانداري را مورد تهاجم قرار دادند, رژيم
  . آردند

نيروهاي سرآوبگر براي مقابله با اين حرآت اعتراضي وارد صحنه شدند و تظاهرآنندگان را وحشيانه 
درگيري بين مردم و نيروهاي سرآوبگر به سرعت به سراسر شهر گناوه گسترش . مورد حمله قرار دادند

بشدت آسيب ديد و دهها خوروي در جريان اين درگيريها شماري از ساختمانهاي حكومتي . يافت
  . نيروهاي سرآوبگر به آتش آشيده شد

گروهي از تظاهرآنندگان مجروح و شمار زيادي از , در جريان اين درگيري آه ساعتها بطول انجاميد
  .»جوانان شهر دستگير و به محل نامعلومي منتقل شدند

  
   امير ساران در اعتراض به بازداشت همسرش ، لبهاي خود را دوخت

  2004 اوت 25 – 1383 شهريور 4چهار شنبه 
يک زنداني سياسي در زندان رجايي شهر کرج، در اعتراض به بازداشت همسرش در تجمع : روزنامه

اعتراضي خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران، امروز در زندان اقدام به 
  .دوختن لبهاي خود کرد

، امير حشمت ساران، زنداني سياسي زندان رجايي شهر کرج امروز در »روزنامه«به گزارش خبرنگار 
اعتراض به بازداشت همسرش در تجمع اعتراضي خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل دفتر 

  .سازمان ملل، در ادامه اعتصاب غذاي خود، لبهاي خود را دوخت
وري اسالمي، خواستار آزادي همسرش از زندان  ساعته به رژيم جمه48وي پيش از اين با دادن اخطار 

  .اوين شده بود
به نقل از خانواده اين زنداني سياسي، امير ساران و ديگر زندانيان » روزنامه«به گزارش خبرنگار 

سياسي در زندان رجايي شهر، از طريق داديار ناظر بر زندان به دادستان دادگاه انقالب اسالمي اعالم 
  .ام به اعتصاب غذا، خواستار آزادي همسران بازداشت شده خود هستندکرده اند که با اقد

گفتني است که همسر آقاي امير ساران به همراه گروهي از خانواده هاي زندانيان سياسي و فعالين 
 مرداد ماه در تجمع اعتراضي در حمايت از زندانيان سياسي در 27جبهه دمکراتيک ايران، روز سه شنبه 

  .مان ملل در تهران بازداشت شده اندمقابل دفتر ساز
 وزارت اطالعات در زندان اوين در بازداشت موقت 209بازداشت شدگان آن تجمع، همگي در بازداشتگاه 

  .بسر مي برند
مقامات دفتر سازمان ملل و نيروهاي پليس جمهوري اسالمي، تاکنون واکنشي نسبت به اين بازداشت 

  .گسترده نشان نداده اند
  

  زاده باز هم بر سكوي نخست جهان قرار گرفت  حسين رضا
  2004 اوت 25 – 1383 شهريور 4چهار شنبه 

  انداز آرد؛    دالور مرد خطه آذربايجان يك بار ديگر با غلبه بر پوالد سرد نام ايران و ايراني را در جهان تنين
بار   آيلوگرم يك+ 105 در دسته بردار آشورمان  زاده وزنه  حسين رضا, ايلنا, به گزارش خبرگزاري آار ايران

 آيلوگرم در 5/263 آيلوگرم در حرآت يك ضرب و 210ديگر با شجاعتي مثال زدني با بلند آردن وزنه 
 آيلوگرم موفق شد مدال طالي اين دسته را در بيست و هشتمين 5/473حرآت دو ضرب و مجموع 

  . دوره مسابقات المپيك آتن آسب آند
 آيلوگرم به مدال نقره و چوالآف از بلغارستان 455ويكتورز از لتوني با مجموع پس از رضازاده شرباتيس 

  .  آيلوگرم به مدال برنز دست يافتند5/447با 
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الزم به ذآر است؛ حسين رضازاده با آسب دومين مدال طالي المپيك عنوان پرافتخارترين ورزشكار تاريخ 
  . آشورمان را به دست آورد
ز آن جهان پهلوان غالمرضا تختي بود آه يك مدال طال و دو نقره المپيك را در اين رآورد پيش از اين ا

  . آلكسيون افتخارات خود ثبت آرده بود

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  اهللا سيستاني مردم عراق را به تظاهرات در نجف فراخواند آيت
  2004  اوت25 – 1383 شهريور 4چهار شنبه 

اهللا علي سيستاني از مردم عراق خواست براي نجات شهر نجف از آتش و خون،  آيت: خبرگزاري فارس
  .تظاهرات آنند

نجف در «: اهللا سيستاني امروز گفت به گزارش خبرگزاري رويتر از نجف، حامد الخفاف سخنگوي آيت
خواهد در شهر  ن آشور مياهللا سيستاني از مردم عراق در نقاط مختلف اي آتش و خون است و آيت

  » .مقدس نجف به وي ملحق شوند
  » .امور پشتيباني اين تظاهرات بزودي اعالم خواهد شد«: وي افزود

اهللا سيستاني احتماال امشب را  آيت«: اهللا سيستاني امروز گفت از سوي ديگر ابو ايمن سخنگوي آيت
  » .شود گذراند و فردا عازم نجف مي در شهر بصره مي

 ساله ، شب گذشته لندن را به مقصد عراق ترك آرد و امروز صبح از طريق مرز 73 سيستاني، اهللا آيت
وي از مدتي قبل براي مداواي بيماري قلبي خود به لندن . آويت وارد شهر بصره در جنوب عراق شد
  . سفر آرده و در اين شهر بستري شده بود

اهللا سيستاني  آيت«: يعيان در لندن، به ايالف گفتاز سوي ديگر يك منبع نزديك به اين مرجع عاليقدر ش
  » .برد  بسر مي حامل طرحي براي نجات نجف اشرف از اوضاع اسفناآي است آه اين شهر در آن

اهللا سيستاني در بيروت در گفت و گو با خبرگزاري  اين در حالي است آه حامد الخفاف مدير دفتر آيت
ود را با هدف پايان دادن به بحران عراق اعالم خواهد سيستاني در شهر نجف طرح خ«: رويتر گفت

  » .آرد
محمود السوداني يكي از سخنگويان مقتدا صدر نيز در گفت و گو با شبكه تلويزيوني العربيه آمادگي 

  . اهللا سيستاني مطرح آند، اعالم آرد  گويي به هرگونه درخواستي آه آيت صدر را براي پاسخ
  

   خونين در نجف، فلوجه و شهرهاي ديگر عراق امروز هاي يد حمالت و درگيريتمامي اخبار مربوط به تشد
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چنين  العظمي سيستاني به عراق و هم اهللا مربوط به بازگشت آيت هاي تحت تاثير گزارش) چهارشنبه (
  .ها قرار گرفت يمردم به نجف و ايستادگي در برابر آمريكاي فراخوان وي براي آمدن

 سيستاني پس از  العظمي اهللا آيت العربيه اعالم آرد،) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .در شهر بصره وارد شد اهللا سيد علي عبدالحكيم رسيدن به عراق به منزل آيت

به  چنين تصاويري از حرآت گروهي مردم و شيعيان عراق به سوي شهر نجف بنا اين شبكه هم
  .ها در اين شهر، نشان داد  سيستاني به منظور پايان درگيري اهللا درخواست آيت

آنند و آنها  چنين از آحاد ملت عراق خواست توجه خود را به نجف اشرف معطوف اهللا سيستاني هم آيت
  .شهر مقدس پايان يابد بار اين توانند خود را به اين شهر برسانند تا فجايع تلخ و خون آه مي

توانند به شهر  مي مردم در صحنه حاضر شوند و آنها آه: است اهللا سيستاني آمده  در فراخوان آيت
  .مردم بازگردد ها از نجف خارج شوند و امنيت به مقدس نجف بروند، بايد آمريكايي

 اهللا منزل آيت العظمي سيستاني در اهللا رييس دفتر اطالع رساني دولت عراق نيز ضمن تاييد حضور آيت
  .شود اين مرجع تقليد شيعيان فردا عازم نجف مي: حكيم اظهار داشت

همراهي  تمامي مردم عراق جهت استقبال و: گو با ايسنا گفت و چنين سيدمحسن حكيم در گفت هم
  .اهللا سيستاني تا نجف در حال بسيج شدن هستند آيت
ها نفر  همراه ميليون احتماال فردا بهاهللا سيستاني اعالم شد آه ايشان  در تماس با پسر آيت:  افزود وي

  .از شيعيان عراق عازم نجف خواهند شد
  .آند اهللا سيستاني براي حل مشكل نجف ارائه مي يي آيت  ماده3چنين از طرح  وي هم

   
  * هاي عراق شهر ها در نجف، فلوجه و ديگر تشديد حمالت و درگيري *

در ) ع(امام علي  هاي شديد در نزديكي حرم  تيراندازيهاي سنگين و خبرگزاري رويتر از وقوع درگيري
  .شهر مقدس نجف خبر داد

  .آنند شاهدان اين حمالت از بلندشدن دود غليظي از اين منطقه حكايت مي
  .است خبر داده) ع(العربيه نيز از حرآت نيروهاي آمريكايي به سوي ورودي حرم امام علي 

آمريكا پس از آن آغاز  ر به مقتدي صدر و نيروهاي ائتالف تحت امرهاي تازه ميان نيروهاي وفادا درگيري
  .ي مرگ باشند ترك آنند يا آماده شنبه مهلت داده بود آه يا آنها حرم را شد آه دولت عراق تا سه
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به شدت بمباران  اين شهر را) چهارشنبه(رسد آه هواپيماهاي آمريكايي امروز  چنين خبر مي از نجف هم
  .آردند
بمباران  هاي شرقي اين شهر هاي آمريكايي مناطقي را در بخش زارش آسوشيتدپرس، جنگندهبه گ

  .آردند و صداي چندين انفجار مهيب از اين شهر شنيده شد
  * (ع)  متري حرم حضرت امام علي20هاي آمريكايي در  تانك *

آمريكا و خودروهاي گارد  هاي ي العربيه اعالم آرد آه تانك شنبه در نجف، شبكه به دنبال حمالت روز سه
  .شدند متمرآز) ع( متري حرم امام علي 20ي  ملي عراق، در فاصله

يك محل متمرآز  آنند تا نيروهاي المهدي را در نيروهاي آمريكايي و عراقي سعي مي: العربيه افزود
  .آرده و بعد از آن حمالت نهايي را عليه آنها آنند

هايي نيز همچنان  درگيري ها و شود و تيراندازي اف نجف شنيده ميچنين صداي انفجارهايي در اطر هم
  .ميان نيروهاي آمريكايي و عراقي و لشگر المهدي ادامه دارد

  .گذاشته است هاي زيادي برجاي ي المنصور، خسارت اصابت يك خمپاره به منطقه: العربيه اعالم آرد
  .ه اصابت آرده استآمريكا مدعي شده آه اين خمپاره اشتباها به اين منطق

آنترل نيروهاي  ، تحت)ع(چنين اعالم آرد آه تمام راههاي ورودي به حرم امام علي   هم اين شبكه
  .آمريكايي در آمده است

ورودي حرم امام  خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد تك تيراندازهاي آمريكايي به سوي تمامي درهاي
  .اند نشانه گرفته) ع(علي 

و هواپيماهاي  اند هاي نيروهاي آمريكايي نيز اطراف حرم را محاصره آرده است آه تانكاين در حالي 
  .اند داده را با موشك مورد هدف قرار) ع(آمريكايي چند متري حرم امام علي 

اطراف مرقد را محاصره  هاي نيروهاي آمريكايي و عراقي خيابان: خبرنگار العربيه در نجف نيز اظهار داشت
،  شدند آه به علت شدت درگيري  در مناطق اطراف خيابان صادق، با نيروهاي صدر درگيراند و آرده

  .آنند مي نيروهاي آمريكايي از ورود خبرنگاران به منطقه ممانعت
رساني به نيروهاي  ها وجود دارد و راهي هم براي آمك هر لحظه احتمال افزايش درگيري: وي ادامه داد

  .لشگر المهدي وجود ندارد
باره در دست نيست و  چنين اخبار ضد و نقيض در اين باره وجود دارد و هنوز اطالعات موثقي در اين هم

  .هنوز هم نيروهاي لشگر المهدي در داخل حرم در حال تحصن هستند
حل پيش رو  راه هايي، اعالم آرد آه مردم عراق تنها دو از سوي ديگر پليس عراق طي انتشار اعالميه

  .دارند
موجب شكوفايي  مردم يا بايد در بازسازي عراق به دولت آمك آنند آه: ها آمده است ين اعالميهدر ا

  .ندارد شود و يا وارد جنگ و درگيري شوند آه جز آشتار چيز ديگري اقتصادي مي
  .است رسد آه گروگان لبناني در عراق آزاد شده و در راه بازگشت به آشورش چنين خبر مي هم

بغداد مطلع شده است  سفارت لبنان در: ي لبنان گزارش داد از يك منبع وزارت امور خارجهرويتر به نقل 
شده بود، در راه بازگشت به آشور  ي آاميوني آه اوايل ماه جاري در عراق مفقود آه محمد رعد، راننده

  .است
وهاي آمريكايي آار نير چنين يك گروه ناشناس عراقي ادعا آرد آه يك اردني و يك آنيايي را آه براي هم
  .اند، در عراق ربوده است آرده مي

، روزنامه ”بالدوني انزو“ي الجزيره مشخص شد آه  از سوي ديگر، با پخش يك فيلم ويديويي در شبكه
  .برد بازداشت شبه نظاميان به سر مي ي گذشته در عراق مفقود شده بود، در نگار ايتاليايي آه از هفته

دستگير  د آه علي سميسم، از معاونان مقتدي صدر از سوي پليس عراقچنين امروز گزارش ش هم
  .شده است

و حمله به  ي اصلي انتقال نفت عراق ي افراد ناشناس به خطوط لوله از سوي ديگر المحيط از حمله
  .سفارت لهستان در بغداد خبر داد

  
 طرح صلح آيت اهللا سيستانی برای نجف

  2004 اوت 25 – 1383  شهريور4چهار شنبه  -بي بي سي  
اکنون که آيت اهللا سيستانی به عراق بازمی گردد اين اميد وجود دارد که وی بتواند به پيشبرد مذاکرات 

 نجف کمک کند
بنابه گزارش ها آيت اهللا علی سيستانی، مرجع شيعيان عراق، طرحی با سه بند را برای پايان دادن به 

 .رودررويی نظامی در شهر نجف آماده کرده است
دستياران آيت اهللا سيستانی می گويند عقب نشينی کليه نيروهای خارجی از شهر، پاکسازی شهر از 

تحويل گرفتن کنترل شهر از شبه نظاميان وفادار به روحانی کليه سالح ها و ورود پليس عراق برای 
 .تندروی شيعه، مقتدی صدر، از مفاد پيشنهاد مرجع شيعيان عراق است

آيت اهللا سيستانی که پس از بازگشت از بريتانيا، شب چهارشنبه را در بصره سپری می کند جزئيات 
 .ه استاين طرح را با نمايندگان دولت موقت عراق در ميان گذاشت

 .انتظار می رود وی روز پنجشنبه پس از ورود به نجف جزئيات بيشتری را درباره آن فاش کند
 حرکت شيعيان به سوی نجف
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يکی از نمايندگان آيت اهللا سيستانی در عراق گفته است هزاران نفر از مردم در واکنش به دعوت وی 
م دارند در راهپيمايی روز پنجشنبه هم اکنون در نجف جمع شده اند و تعداد بسيار بيشتری تصمي

 .شرکت کنند
آيت اهللا علی سيستانی از مردم خواسته بود برای استقرار صلح در شهر نجف، که در چند هفته 

گذشته صحنه درگيری های شديد ميان نيروهای آمريکايی و عراقی با شبه نظاميان شيعه هوادار 
 . کنندمقتدی صدر بوده است، يک راهپيمايی گسترده برپا

سعد الدين هاشمی، نماينده آيت اهللا سيستانی به بی بی سی گفت هدف از برگزاری اين 
 . راهپيمايی، شکستن محاصره حرم حضرت علی در شهر نجف است

 . وی گفت در اين مورد هيچگونه هماهنگی با دولت موقت عراق صورت نگرفته است
ظر می رسد انديشه ای که در پس راهپيمايی روز تحليلگر بی بی سی در امور خاورميانه می گويد به ن

پنجشنبه وجود دارد اين است که اگر هزاران شيعه عراقی در نجف جمع شوند، طرفين به درگيری ها 
 . پايان می دهند اما هنوز مشخص نيست که اين راهپيمايی چه تاثيری بر درگيری ها دارد

ی صدر، حسيب عمار خبرنگار بخش دری بی بی نظر مطبوعات عرب در باره بحران نجف و آينده مقتد
 سی در قاهره

تازه ترين گزارش ها حاکی است که دو نفر از کسانی که قصد راهپيمايی به سوی شهر را داشته اند 
 .اما روشن نيست اين حادثه در چه شرايطی صورت گرفته است. به ضرب گلوله کشته شده اند

 اوت پس از پرواز به کويت توسط 25بريتانيا، روز چهارشنبه آقای سيستانی پس از چند هفته درمان در 
 .کاروانی زمينی وارد عراق شد

 تازه ترين تحوالت عراق
 26(وی پيش از عزيمت به شهر نجف، وارد بصره در جنوب عراق شد و انتظار می رود روز پنجشنبه 

 .راهی نجف شود) اوت
 .ق را با خطر مواجه کرده استسه هفته است که بحران شهر نجف، ثبات کل کشور عرا

به گفته ماتيو پرايس، گزارشگر بی بی سی در نجف، همزمان اين نگرانی نيز وجود داشت که تنها 
فردی که به احتمال زياد می تواند برای اين بحران پايانی صلح آميز رقم زند در عراق حضور نداشته 

 .است
در شهر نجف، آقای سيستانی به برقراری آتش در اوايل سال جاری ميالدی در جريان قيامی مشابه 

 .بس ميان نيروهای مقتدی صدر و نظاميان تحت رهبری آمريکا کمک کرد
خبرنگار بی بی سی می گويد با اين که مقامات دفتر آيت اهللا سيستانی در غياب وی در مذاکرات نجف 

يان عراق به روند مذاکرات مشارکت داشته اند بسياری بر اين عقيده اند که حضور فيزيکی مرجع شيع
   .شتاب زيادی خواهد داد

 
  معاون مقتدا صدر دستگير شد

  2004 اوت 25 – 1383 شهريور 4چهار شنبه 
شيخ علي سميسم، معاون صدر و مسئول روابط عمومي دفتر مقتدا صدر در نجف، : خبرگزاري فارس

  .امروز دستگير شد
مسئول روابط عمومي دفتر صدر و مسئول مذاآره به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، علي سميسم 

  . آنندگان مقتدا صدر و دولت موقت عراق و نيز يكي از معاونين ارشد مقتدا صدر است
يك مقام مسئول در پليس عراق آه خواست نامش فاش نشود، ضمن تاييد اين خبر گفت،شيخ علي 

  . سميسم و چهار نفر ديگر از طرفداران صدر بازداشت شدند
در ادامه توضيح داد، اين افراد در محله السعد نزديك ميدان انقالب بيست در مرآز شهر نجف وي 

  . دستگير شدند
شبكه تلويزيوني العربيه نيز در گزارشي ضمن پخش تصوير سميسم و همراهش سجاد محمد سعيد 

  . داشتندگزارش داد اين افراد هنگام بازداشت، مقادير زيادي از طالهاي حرم حيدري را همراه 
  . اين منبع در پليس عراق همچنينن اعالم آرد، سميسم در ساختمان فرمانداري بازداشت شده است

احمد شيباني و قيس . سميسم يكي از سه شخصيت برجسته در بين طرفداران مقتدا صدر بود
  . آنند آنها را بازداشت آنند خزعلي دو فرد ديگري هستند آه نيروهاي عراقي تالش مي

  
  براي نجات نجف به سوي نجف برويد  : اهللا سيستاني خطاب به مردم عراق  آيت

  2004 اوت 25 – 1383 شهريور 4چهار شنبه 
در بيروت، پيغام مرجع تقليد شيعيان عراق را مبني بر حرآت به سوي " اهللا سيستاني  آيت"رئيس دفتر 

  . نجف اعالم آرد
در بيروت، به شبكه " اهللا سيستاني  آيت"، رئيس دفتر "فحامد الخفا", الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين

، مرجع تقليد شيعيان عراق، تمام مردم عراق را به "اهللا سيستاني  آيت: "تلويزيوني العربيه اطالع داد
  . آمادگي براي اعزام به نجف براي نجات اين شهر فراخواند

ساعاتي ديگر به وطن براي " هللا سيستانيا  آيت: "گفت" الخفاف", "تلويزيون العربيه"به گزارش شبكه 
  . شود  نجات نجف راهي مي

  . خواهيم براي رفتن به نجف آماده شوند  ها مي  ما از تمام عراقي: وي افزود
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اين درحالي است آه يك هواپيماي آمريكايي امروز صبح سه موشك را تنها به چند متري حرم امام علي 
  . شليك آرده است
آمين آرده و مواضع اعضاي سپاه ) ع( متري در حرم امام علي 20اي آمريكايي در از سوي ديگر نيروه

  . اند  المهدي را در اين مكان مورد هدف قرار داده
  
  .  با شروط آنفرانس ملي عراق موافقت آرد" مقتدا صدر"

  2004 اوت 25 – 1383 شهريور 4چهار شنبه 
" مقتدا صدر: "، اعالم آرد"مقتدا صدر" سخنگوي ،"احمد شيباني", به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

  . اخيرا با شروط سه گانه آنفرانس ملي عراق، براي پايان دادن به بحران نجف موافقت خود آرد
اي با راديو سوآ از داخل مرقد امام   در مصاحبه" شيباني", به گزارش پايگاه اينترنتي محيط از واشنگتن 

از اجراي مذاآرات مخفيانه، با شروط آنفرانس ملي عراق موافقت پس " مقتدا صدر: "گفت) ع( علي 
  . آرد

خارج شود و همچنين شبه نظاميان , ) ع(سپاه المهدي بايد از مرقد امام علي, بر اساس اين شروط
نيز به عنوان فرمانده سپاه المهدي تنها در " مقتدا صدر"سپاه المهدي بايد خلع سالح شوند و 

  . راق شرآت آندهاي سياسي ع  فعاليت
، مرجع تقليد شيعيان عراق وارد نجف "آيت اهللا سيستاني"با اين شروط موافقت آرد آه " صدر"درحالي 

  . اند  قرار گرفته) ع( متري مرقد امام علي 20ها و خودروهاي نظامي آمريكا در   شده و تانك
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   شهريور4 :روزنامه های تهران 

  2004 اوت 25 – 1383 شهريور 4چهار شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود به اخبار مربوط به عراق بازگشته و در تيترهای 

  .بزرگ خبر از وخامت اوضاع در آن کشور داده اند
سپاه مهدی بر بصره خبر داده  از تسلط اعضای همشهری از به پا شدن حمام خون در نجف و رسالت

  . اند
 روزنامه ديگر صبح، از اعتصاب عمومی نوشته که سراسر عراق را در برگرفته است جمهوری اسالمی

واکنش های شتابزده در مورد مقتدی " با جمع آوری نظرات نمايندگان محافظه کار مجلس از اعتمادو 
  . خبر داده است" صدر

ريكايی مشغول آزار و اذيت برای اعتراف گرفتن از چند زاير ايرانی  نوشته نيروهای نظامی آمکيهان
  .هستند" خرابكاران اعزامی"بازداشت شده به منظور معرفی آنان به عنوان 

 زائر ايرانی آه با يك خودروی آرايه ای در مسير 3ادامه داده که اخيرًا " منبع مطلع" به نقل از يك کيهان
بودند، توسط يك اآيپ از نظاميان گشتی آمريكا دستگير شدند و از جاده آوت به سمت نجف در حرآت 

  .هستيد" خرابكاران اعزامی"همان لحظات اوليه دستگيری، آمريکائی ها دائما به آنها می گفتند شما 
 به دنبال آن انتشار می يابد که مقامات عراقی در روزهای اخير از دستگيری عده ای از کيهانخبر 

شبه نظاميان مقتدی صدر خبر داده و بر اساس آن ايران را به دخالت در اوضاع داخلی ايرانيان در جمع 
  .عراق متهم کرده اند

 به نقل از يكی از فرماندهان مرآز آموزش نظامی سلطنتی انگليس نوشته مجاهدين خلق در کيهان
  .حمالت اخير عليه شهر نجف در آنار ارتش آمريكا حضور داشته اند

 از اين فرمانده با نام سرهنگ علی حسين ياد شده که در مصاحبه ای با راديو يهانکدر ادامه خبر 
عراق آزاد گفته است اسناد و گزارش های دقيقی درباره استفاده ارتش آمريكا از مجاهدين خلق در 

  .سرآوب مسلحانه نجف و حمله به اين شهر وجود دارد
 داراب که دو روز پيش گفته بود جمهوری  محمود محمدی، نماينده محافظه کاررسالتبه نوشته 

اسالمی بايد از مقتدی صدر به عنوان قهرمان ضدامپرياليستی حمايت کند و به او کمک برساند، اعالم 
  . داشته که خبرگزاری ايسنا گفته وی را تحريف کرده و به جای شيعيان عراق مقتدی صدر نوشته است

مه ای به روزنامه ها ابراز آمادگی کرده که نوار گفته های  در نا آفتاب يزدخبرگزاری ايسنا به نوشته
  . محمدی را منتشر کند تا معلوم شود که چه کسی خطا کرده است

 از قول ابراهيم جعفری، معاون رييس جمهور موقت عراق که به مشهد سفر کرده، نوشته همشهری
اقی و مردم اين کشور عراق را است روابط خوب بين دو کشور به خصوص موضع ايران در قبال قبايل عر

بيشتر از هميشه به ايران پيوند می دهد و تقويت و استحکام روابط بين ايران و عراق بعنوان دو کشور 
  .همسايه در صدر برنامه ها قرار دارد

 سه روز بعد از انتشار پيشنهاد رييس جمهوری ايران در اجالس سران آفتاب يزددر همين حال 
ای رسيدگی به حوادث عراق، از قول وزير خارجه آن کشور نوشته اين پيشنهاد کشورهای مسلمان بر

  .دخالت در امور داخلی عراق است
  . دولت بريتانيا در نامه ای برای حل مشکل بصره از ايران کمک خواسته استهمشهریبه نوشته 
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 آمريکا مايل است چند روزنامه امروز صبح تهران از زبان سه تن از مقامات آمريکائی نوشته اند که
مسائل خود را با ايران از راه های ديپلماتيک حل کند و برنامه ای برای تغيير نظام ايران در دستور کار 

  . خود ندارد
 نوشته اظهارات معاون وزارت خارجه، سخنگويان کاخ سفيد و وزارت خارجه آمريکا دنيای اقتصاد

  . چرخشی بزرگ در سياست خارجی آمريکاست
 به نقل از يک سايت انيترنتی نزديک به محافظه کاران از پرواز يک هواپيمای جنگی آمريکائی دآفتاب يز

بر فراز ايران نوشته است که ديروز از مرز شلمچه وارد شده و بعد از طی کشور رو به جنوب در آسمان 
  . خرمشهر هم ديده شده است

 سنجش ميزان حساسيت پدافند دفاع هوائی  کارشناسان گفته اند اين پرواز برای آفتاب يزدبنابر خبر
  .ايران صورت گرفته است

 در گزارشی از ديدار وزير خارجه ايران از نيوزيلند، که عضوی از هيئت رئيسه آژانس بين همشهری
المللی انرژی اتمی است، از حمايت مقامات نيوزيلند از برنامه های صلح آميز اتمی ايران خبر داده 

  . است
 از زبان معاون وزارت خارجه ژاپن، عضو ديگری از همان هيئت، نوشته موضع ژاپن در مورد دآفتاب يزاما 

  . پرونده هسته ای ايران شديد است
 نگرانی از تصميم های جلسه سپتامبر هيئت رئيسه آژانس بين المللی انرژی دنيای اقتصادبه نوشته 

  .اتمی بورس تهران را با افت مواجه کرده است
ز نا آرامی هائی در شهر گناوه داده که پس از انتشار خبر انتقال بيمارستان آن شهر به  خبر ارسالت

برازجان پديد آمده است و طی آن مردم فرمانداری را به آتش کشيده و انبار گمرک شهر را غارت کرده 
  .اند

رپائی  و ديگر روزنامه های محافظه کار از وزارت ارشاد به خاطر بجمهوری اسالمیدر حالی که 
کنسرت خوان مارتين، گيتاريست اسپانيولی، انتقاد کرده اند و آن را با توجه به حوادث نجف عملی ضد 

 به طعنه نوشته ميهمان ما بلد نيست ترانه جم جمک را آفتاب يزداسالمی می دانند، طنزنويس 
می کرد جز بخواند و يکی از سه گيتاريست بزرگ دنياست و مسافرکشی هم بلد نيست پس چه بايد 

آن که مدير کنسرتش از زبان وی خبر داده که با مردم شيعه ايران و عراق در مورد حوادث نجف همدردی 
  .کرده است

سخنان وزير اطالعات درباره امنيت سرمايه گذاری در کشور و تاکيد وی بر اين که ايرانی ها هشتصد 
عادل رييس مجلس به متوليان مسجدها که در ميليارد دالر در خارج از کشور سرمايه دارند، توصيه حداد 

انتخابات آينده رياست جمهوری همانند انتخابات گذشته مجلس عمل کنند، از جمله اخبار ديگر روزنامه 
  . های امروز صبح تهران است
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