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

  

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

  دهيم به فشار ديپلماتيك خود عليه ايران ادامه مي: بوش
  2004 اوت 27 – 1383 شهريور 6جمعه 

اي ايران  هاي هسته جرج دابليو بوش رئيس جمهور آمريكا با اظهار نگراني درباره برنامه:خبرگزاري فارس
االجل تعيين آند يا به   آرد در نظر ندارد در مقابله با اين دو آشور براي آنها ضربو آره شمالي اعالم
  .گيرانه روي بياورد عمليات نظامي پيش

ما به فشارهاي ديپلماتيك خود عليه ايران و آره شمالي «: بوش در مصاحبه با نيويورك تايمز تصريح آرد
  » .لند مدت موثرتر خواهد بود ادامه خواهيم داد زيرا به اعتقاد من اين روش در ب

وي همچنين براي اولين بار اذعان آرد در محاسبات خود درباره شرايط پس از جنگ عراق دچار اشتباه 
  . شده است

به نوشته تايمز بوش با طفره رفتن از پاسخ به سواالت مربوط به اشتباهات خود در عراق 
ما در اين آشور است اما استراتژي ما بسيار " پيروزي آسان"مقاومت در عراق از نتايج جانبي «:گفت

  » .آنيم خود را با شرايط جديد مانند شرايط نجف هماهنگ آنيم پذير است و ما سعي مي انعطاف
 6690 سرباز آمريكايي آشته و 969 تاآنون 2003بر اساس آمار پنتاگون، از آغاز جنگ عراق در مارس 

  . اند نفر زخمي شده
بوش در مصاحبه ديگري با روزنامه يو اس اي تودي مدعي شد مردم آمريكا به اين در حالي است آه 

رغم مخالفت احتمالي با تصميم وي براي جنگ عراق بار ديگر وي را به عنوان رئيس جمهور آمريكا 
  . انتخاب خواهند آرد

  
  ايران اتمي به هيچ وجه براي ما قابل پذيرش نيست: جان آري

  2004وت  ا27 – 1383 شهريور 6جمعه 
بگذاريد صريحا بگويم آه ايران « : نامزد دموآرات انتخابات رياست جمهوري آمريكاگفت: خبر گزاري فارس

پيمانان خود راهي  اتمي به هيچ وجه براي ما قابل پذيرش نيست و من معتقدم ما بايستي به اتفاق هم
  .هاي اتمي اين آشور بيابيم  براي توقف برنامه

مدتهاست آمريكا نقش : ارس به نقل از پايگاه اينترنتي فوروارد، جان آري افزودبه گزارش خبرگزاري ف
هاي  خود را آن طور آه بايد در جهان انجام نداده و همين امر باعث شده است آه ايران در توسعه برنامه

 ايران تري عليه گيرانه پيمانان خودتدابير سخت اتمي خود پيشرفت قابل توجهي آند ، بايد با همكاري هم
پيمان  المللي ايجاد آنيم و به ايران اجازه ندهيم بين هم اتخاذ آنيم و در صورت لزوم حتي يك ائتالفي بين

  . ما و ما اختالف ايجاد آنند
، آمريكا واسرائيل را "ناپذير براي ايجاد اصالحات در خاورميانه تعهد خلل" اي با عنوان  جان آري در مقاله
اگر آمريكا از اسرائيل حمايت «: نويسد آند و مي ي در خاورميانه توصيف ميهاي امنيت در معرض چالش

  » .امان تروريستي قرار خواهد گرفت نكند اين دموآراسي هدف حمالت بي
آنند ، هنگامي آه  هنگامي آه برخي در عربستان سعودي از تروريسم حمايت مي«:وي مي افزايد

هاي تروريستي  ش است ، هنگامي آه سوريه از سازماناي خوي هاي هسته ايران درصدد اجراي برنامه
شود و هنگامي آه اسرائيل به  ها تبديل مي آند ، هنگامي آه عراق به مامن تروريست حمايت مي

گيرد، آمريكا  در منطقه در معرض تهديدات تروريستي قرار مي» تنها نماد دموآراسي حقيقي«عنوان 
  » . داشتهيچ امنيتي در منطقه خاورميانه نخواهد

ما هرگز نبايستي در خصوص « : افزايد  وي در راستاي حمايت آشكار خود از رژيم صهيونيستي مي
رابطه ويژه خود با اسرائيل مصالحه آنيم و من به عنوان رئيس جمهور آمريكا هرگز اسرائيل را براي انجام 

  » .واهم داددادن آاري آه ممكن است امنيت آن را به خطر بيندازد تحت فشار قرار نخ
 سال است 19ناپذير است ، من  تعهد من براي ايجاد يك آشور يهودي امن، تزلزل« :آند  وي تاآيد مي

آه به اين تعهد پايبند هستم و قطعا پس از اين نيز با اتخاذ سياست هاي شجاعانه در منطقه خاورميانه 
  » .بدان پايبند خواهم بود

گويي سوريه آه من  قانون پاسخ«: نويسد آند و مي شاره ميهاي خود در قبال سوريه ا وي به سياست
دهد آه سوريه را تحريم آند ، من به  جمهور اين امكان را مي نيز در سنا يكي از حاميان آن بودم به رئيس

  » .جمهور فعلي هرگز در تحريم سوريه ترديد نخواهم آرد جمهور آمريكا برخالف رئيس  عنوان رئيس
 استراتژيك بلندمدت عليه رابطه آمريكا و اسرائيل را ، وابستگي آمريكا به منابع آري بزرگترين تهديد

سياست امنيت ملي جديد آمريكا مستلزم پايان بخشيدن « : افزايد آند و مي نفتي خاورميانه عنوان مي
از توانيم در نهايت مانع  به اين وابستگي است ، اگر ما در مورد استقالل انرژي خود جدي باشيم، مي

حمايت مالي و ايدئولوژيك دولت عربستان سعودي از بنيادگرايان اسالمي در منطقه شويم ، اما 
  » .اي است آه دولت آمريكا به آن توجهي ندارد  متاسفانه اين مساله
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هاي ابتكاري خود براي قطع وابستگي  نامزد دموآرات انتخابات رياست جمهوري آمريكا سپس از طرح
من خواهان آمريكايي عاري از هرگونه وابستگي نفتي «:نويسد  راند و مي نفتي آمريكا سخن مي

  » .هستيم ، آمريكايي مستقل نه وابسته به خاندان سلطنتي عربستان
ها را  جمهور آمريكا با اتخاذ يك ديپلماسي قوي ، همه دولت من به عنوان رئيس«:آند  آري تاآيد مي

گري را در جهان درك آنند و با آن به مقابله بپردازند ، من  يموظف خواهم آرد آه بحران فزاينده ضديهود
گري در وزارت امور خارجه خواهم آرد و در  به عنوان رئيس جمهور آمريكا اقدام به تشكيل دفتر ضديهودي

گري در جهان  يهودي گزارش ساالنه اين وزارت خانه در زمينه حقوق بشر بندهايي را به اقدامات ضد
  » .داختصاص خواهم دا

من همچنين با اتخاذ ديپلماسي مناسب ، همه آشورهاي عربي و اسالمي را مكلف « : وي مي نويسد
خواهم آرد آه با هرنوع تبليغات ضديهودي گري و ضد اسرائيلي آه منجر به نفرت در ميان مردم 

رميانه هاي اصالحات دموآراتيك درسراسر خاو شود، مقابله آنند و معتقدم اين روش يكي از روش مي
  » . هاي اقتصادي و نظامي به پيش راند توان آن را با اعطاي آمك است آه مي

خواند و  وي رهبري آمريكا در خاورميانه را يكي از شروط اساسي تامين امنيت اسرائيل در خاورميانه مي
ر ساخت پيمان خود مبني ب من معتقدم ما بايستي همواره در آنار اسرائيل باشيم و از هم« :نويسد  مي

ديوار امنيتي حمايت آنيم زيرا براي ما حكم دادگاه عالي اسرائيل مهم است نه حكم ديوان بين المللي 
  » .الهه 

آند  آري طرح خروج يكجانبه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي از نوار غزه را مثبت ارزيابي مي
  » .ت و ما نيز بايد از آن حمايت آنيماين طرح از حمايت اآثر يهوديان برخوردار اس« :افزايد و مي

تجربه نشان داده « :نويسد خواند و مي ها مي وي اجراي اين طرح را مستلزم تالش امنيتي فلسطيني
است آه براي اجراي اين طرح نياز به تعيين يك نخست وزير جديد فلسطيني است زيرا از قرار معلوم 

  » .عرفات تمايلي به صلح ندارد
من به عنوان رئيس جمهور براي تعيين يك رهبر فلسطيني مقتدر همكاري خواهم «: نويسد آري مي

  » .آرد و معتقدم آه هم پيمانان ما نيز با ما در اين زمينه همكاري خواهند آرد
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  شود  ميبرگزار " ايران و گذار به دموآراسي"دوازدهمين اردوي ساالنه دفتر تحكيم وحدت با عنوان 
  2004 اوت 27 – 1383 شهريور 6جمعه 

آنچه براي ما تعجب برانگيز است اين است آه برخي اصالح : دبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت ، گفت 
طلبان حكومتي آه در سطح مديريت سياسي شهر شيراز و دانشگاه شيراز هستند ، بجاي اينكه 

جويي باشند ، خود به ابرازي در خدمت هاي دانش  مدافع حقوق به رسميت شناخته شده تشكل
  .اند   هاي فشار بيرون از دانشگاه تبديل شده  گروه

با اشاره به اينكه مجوز برگزاري دوازدهمين اردوي ساليانه " ايلنا"وگو با خبرنگار   عبداهللا مومني درگفت
هفته : صريح آرد دفتر تحكيم وحدت دو هفته پيش از هيأت نظارت دانشگاه شيراز گرفته شده بود ، ت

گذشته به دليل اعتراض مسئول نهاد نمايندگي ولي فقيه دانشگاه شيراز با برگزاري اردوي ساليانه 
رغم نظر موافق دو   دفتر تحكيم وحدت ، هيأت نظارت مجددًا تشكيل جلسه داد و مخالفت خود را علي

  .واستار لغو مجوز اردوي ساالنه شدعضو ديگر هيأت نظارت اعالم نمود و به بهانه تامين امنيت اردو ، خ
هايي آه   در اين ميان مسئوالن سياسي استان و دانشگاه شيراز به دليل فشارها و دخالت: وي افزود

ارادگي شدند و با وجود اينكه   گيري اوليه خود دچار تزلزل و بي  نهادهاي غير مسئول داشتند در تصميم
رغم اينكه توافقاتي در اين خصوص به    بود و عليتمامي مراحل قانوني برگزاري نشست طي شده

 ساعت به برگزاري اردو و با وجود پذيرش تعدادي ازمهمانان 24عمل آمده بود ، در فاصله آمتر از 
  .ها اعالم آردند  نشست ، لغو مجوز اردو را به رسانه

شيراز و دانشگاه طلبان حكومتي آه در سطح مديريت سياسي شهر   مومني با اشاره به اينكه اصالح
شان ،   شيراز مشغول به فعاليت هستند ، تمامي تالششان معطوف به اين است آه در زمان رياست

آنند همسو با اقتدارگرايان ،   اين گونه اصالح طلبان سعي مي: آرامش برقرار باشد ، اظهار داشت 
  .هاي اصلي دانشجويي نشان دهند  مخالفت خود را با حرآت

اين نحوه برخورد امكان هرگونه تحرك مدني و مسالمت آميز را : دفتر تحكيم وحدت افزوددبير تشكيالت 
از جريان دانشجويي گرفته است آه قطعًا تبعاتي را در پي خواهد داشت، گر چه در طول دو سال 

هاي دفتر تحكيم وحدت و انجمن ها آه آوچكترين مخالفتي با رأي و   گذشته برگزاري اردوها و نشست
هايي همچون بر هم خوردن نظم عمومي و مصالح ملي ، اجازه برگزاري    حاآميت داشتند ، به بهانهنظر

هاي فراوان اجازه برگزاري گرفت ، توسط   اردوي خود را نيافتند و احيانًا اگر نشستي پس از سختي
  .ها گذاشتند  شان را در لغو مجوز اردو  هاي فشار در مراحل آخر تمام تالش  گروه
پذير ، بيانگر اين است آه درآشور حق مخالف و حق اعتراض   اينگونه اقدامات محدوديت:  تصريح آرد وي

ها آه درقانون اساسي نيز پيش بيني شده است ، آزادي است آه مخالفت و   معنا ندارد و آزادي تشكل
  .مغايرتي با نظر رسمي حاآميت نداشته باشد

ها در اوضاع و احوال   به نظر ما اين گونه حوادث و آارشكني: آرددبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت تاآيد 
المللي ، نظام جمهوري اسالمي را با يك چالش جدي   آنوني آه فشارهاي خارجي و اوضاع پيچيده بين
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مواجه نموده است، نشانگر اين است آه اقتدارگرايان، منافع ملي را در پي منافع گروهي خود قرباني 
هاي پيش روي آشور ، ارتداد سياسي را در آشور حاآم   توجهي به چالش  تدبيري و بي  آردند و با بي

  .اند  نموده
اگر در دانشگاه يك آشور توانايي ايجاد فضايي براي برگزاري يك برنامه "وي با طرح اين سوال آه 

رد و دانشجويي وجود نداشته باشد، براي تحقق توسعه سياسي و گسترش نهادهاي مدني چه بايد آ
آيا مي شود با زير پا گذاشتن حق مسلم دانشجويان ، باز هم اميدوار به نتيجه بخش بودن فرآيند 

اعضاي دفتر تحكيم وحدت و انجمن برگزار آننده نشست مصمم به : ، افزود " توسعه سياسي بود ؟ 
شست ها به محل برگزاري ن  برگزاري نشست هستند و تا اين لحظه نمايندگان برخي از انجمن

اند و مقدمات حضور بقيه مدعوين آه مهمانان و سخنرانان اردوي ساالنه هستند ، فراهم شده   رسيده
  .است و تا فردا صبح نيز باقي مهمانان و مدعوين به محل برگزاري نشست خواهند رسيد

، مشكل گوهايي آه با مسئوالن وزارت علوم داشتيم  و  مومني اظهار اميدواري آرد آه با توجه به گفت
  .ايجاد شده حل شود و برنامه افتتاحيه را صبح فردا آغاز آنيم

هاي اسالمي جهت   معتقديم بايد حق قانوني انجمن: دبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت تأآيد آرد
بايستي مسئوالن سياسي شهر شيراز و دانشگاه اين . هاي مدني به رسميت شناخته شود  فعاليت

  .تدبيري خود را آنار گذارند و شرايط برگزاري نشست را فراهم آنند  مايند و بيشهر ، مسئوالنه برخورد ن
" مومني در ادامه با اشاره به اين آه دوازدهمين اردوي ساالنه دفتر تحكيم وحدت ، صبح فردا با عنوان 

ار داشت هاي فرداي اين اردو اشاره آرد و اظه  شروع خواهد شد ، به برنامه" ايران و گذار به دموآراسي
" دموآراسي و موانع آن در ايران"با عنوان " مسعود فراستخواه"برنامه افتتاحيه فردا باسخنراني آقاي : 

با عنوان " موسي غني نژاد"همچنين بعد از ظهر فردا نيز سه برنامه با حضور دآتر . آغاز خواهد شد 
تحوالت منطقه و تأثيرآن بر "عنوان با " احمد زيدآبادي"، "موانع اقتصادي پيشبرد دموآراسي در ايران"

بررسي سير انديشه سياسي در قرن "با عنوان " دآتر حسين علي نوذري"و " آينده سياسي ايران
  .برگزار مي شود" معاصر

  
   برابر ايران است300سرانه درمان در آشورهاي پيشرفته 

  2004 اوت 27 – 1383 شهريور 6جمعه 
متوسط سرانه بهداشت و درمان در ايران دو : م پزشكي گفتعضو شوراي عالي نظا: خبرگزاري فارس

 دالر است و به عبارتي اين 600دالر است در حالي آه متوسط جهاني اين سرانه در ساير آشورها 
  .  برابر آمتر از ميانگين جهاني آن است300سرانه در ايران 

 پزشكي در ايران حتي در مقايسه با هاي تعرفه: ايرج خسرونيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود
آشورهاي همسايه از جمله پاآستان، افغانستان، ترآيه و آشورهاي حاشيه خليج فارس نيز بسيار 

  . تر است پائين
اي براي   مبني بر تشكيل آميته82متاسفانه به رغم تاآيدات رئيس جمهوري در سال : وي ادامه داد

هايي واقعي پزشكي اين مسئله هنوز به نتيجه  عيين تعرفهتعيين سرانه بهداشت و درمان آشور و ت
  . نهايي نرسيده است

هاي پزشكي در آشور عادالنه نشود نه تنها مشكلي از پزشكان حل  تا زماني آه تعرفه:وي ادامه داد
  . توانند بيشتر از اين دوام آورند شود بلكه بسياري از بيمارستانهاي در حال ورشكستگي نمي نمي

هاي پزشكي واقعي به سازمان  شاره به نظر مجلس مبني بر واگذاري مسئوليت تعيين تعرفهوي با ا
هاي واقعي پزشكي حل  بايد در نظر داشت آه مشكل فقط با اعالم تعرفه: نظام پزشكي گفت

توان با باال بردن  شود زيرا تا زماني آه هزينه بهداشت و سرانه درمان در آشور اصالح نشود نمي نمي
  . هاي پزشكان دردي را دوا آرد و بيش از اين بار مالي درمان را به مردم تحميل آرد تعرفه

متاسفانه در حال حاضر دولت قادر به آمك و حمايت از بيمارستانها نيست و اين مراآز براي : وي افزود
رستانها هاي خود مجبورند فقط به درآمدهاي خود متكي باشند از همين رو بسياري از بيما جبران هزينه

  . اي در آستانه ورشكستگي هستند به علت تاخير در پرداخت حقوق بيمه
ها قادر به پرداخت حقوق جامعه پزشكي و مراآز درماني نباشند چگونه  تا زماني آه بيمه: وي افزود

  . هاي پزشكي عادالنه خواهد بود سازمان نظام پزشكي قادر به تعيين و اعالم تعرفه
 اين زمينه شوراي عالي بيمه بايد فكري اساسي آند و مجلس و دولت با دادن در: وي خاطرنشان آرد

  . اعتبار بيشتر به بخش بهداشت و درمان اين مسئله را حل آنند
  

  اعمال نظر وزارت اطالعات مانع اآران فيلم فقر و فحشا شد:ده نمكي در گفتگو با فارس
  2004 اوت 27 – 1383 شهريور 6جمعه 

ارگردان فيلم مستند فقر و فحشا اعمال نظر وزارت اطالعات را زمينه ساز عدم آ: خبرگزاري فارس
  .نمايش فيلم مستند خود دانست

  .  امروز در فرهنگسراي ارسباران به نمايش درآيد14فيلم مستند فقر و فحشا قرار بود ساعت 
سمي مانع نمايش اعالم هاي غير ر: مسعود ده نمكي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري فارس افزود

  . فيلم شد
: ده نمكي با بيان اينكه دادستاني مشاهده فيلم را براي مسئوالن آشور بالمانع اعالم آرده بود، افزود

  . اما به فرهنگسراي هنر آه محل اآران فيلم بود گفته شد آه بايد نمايش خصوصي لغو شود
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  . اند رسمي به من اعالم آردههمه نهادها در خصوص نمايش فيلم نظر خود را غير : وي افزود
از بيش از يك هفته قبل فيلم را به وزارت اطالعات تحويل داده و : آارگردان فيلم فقر و فحشا تصريح آرد

  . درخواست آردم تا اگر نقطه نظراتي دارند اعالم آنند، اما آنها خواهان لغو نمايش فيلم هستند
  .  اآران را تعطيل آردندآنها نظرشان را به من اعمال آرده و: وي افزود

  سي دي فيلم را براي مسئوالن عالي رتبه ارسال خواهم آرد : ده نمكي در پايان گفت
گفتني است مسوالن فرهنگسراي ارسباران نيز حاضر به ارائه توضيح دربارعه داليل ممانعت از پخش 

  . فيلم نشدند
 

  رژي آژانس بين المللي ان -سالحهاي آشتار جمعي

  
  شود برداري مي  بهره2005وشهر بدون تاخير در سال نيروگاه ب

  2004 اوت 27 – 1383 شهريور 6جمعه 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي روسيه با رد اظهارات مقامهاي ايراني مبني بر تاخير در : خبرگزاري فارس

 به بهره 2005اين نيروگاه طبق برنامه قبلي در سال :  گفت2006بهره برداري از نيروگاه بوشهر تا سال 
  . برداري مي رسد

در خصوص تاخير در بهره : تصريح آرد» نيكوالي شينگرايوف«به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز، 
برداري از نيروگاه بوشهر هيچگونه اطالع رسمي به ما ارايه نشده است و در حقيقت هيچ تاخيري در 

  . آغاز به آار اين نيروگاه وجود ندارد
 آغاز به آار آند و اين برنامه در موعد مقرر اجرا 2005برنامه ما اين بود آه نيروگاه در سال : وي افزود

  . خواهد شد
بنابراين گزارش، اسداهللا صبوري معاون انرژي اتمي ايران روز يكشنبه از تاخير در بهره برداري از نيروگاه 

  . خبر داده بود) 85مهر  (2006بوشهر تا اآتبر 
 آغاز آرد، عليرغم اين آه 1990روسيه ساخت نيروگاه بوشهر را از اوايل سال :  استاين گزارش حاآي

  . آمريكا با همكاري روسيه با ايران مخالف بوده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  رسما به آيت اهللا سيستاني واگذار شد) ع(آنترل حرم مطهرامام علي 
  2004 اوت 27 – 1383يور  شهر6جمعه 

اهللا سيستاني واگذار  را رسما به آيت) ع(حرم مطهر امام علي مقتدا صدرآنترل آامل: خبرگزاري فارس
  .آرد

سيستاني امروز ... به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، شيخ حسن الحسيني يكي از نمايندگان آيت ا
ما آنترل حرم را به مرجعيت شيعه واگذار صبح به وقت محلي رس11مقتدا صدر امروز در ساعت :گفت
  . آرد

بر پايه اين گزارش، شيخ احمد الشيباني سخنگوي صدر و حامدالخفاف رئيس دفتر سيستاني امروز با 
اي امضا آردند آه بر اساس آن آنترل حرم مطهر رسما به آيت اهللا سيستاني واگذار  نامه يكديگر توافق

  . شد
نامه، يكي از نمايندگان سيستاني درب حرم مطهر را قفل آرد  اين توافق پس از امضاي گزارش بر پايه اين

  . و آن را به الخفاف تحويل داد
  

  نشيني آردند نيروهاي آمريكايي از نجف عقب
  2004 اوت 27 – 1383 شهريور 6جمعه 

اق ، نيروهاي آمريكايي امروز بعد از در پي توافق ميان مقتدا صدر با دولت موقت عر: خبرگزاري فارس
  .ظهر مواضع خود را در اين شهر ترك و آنترل آن را به نيروهاي پليس و گارد ملي عراق واگذار آردند

 20به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، تانك ها و خودروهاي زرهي آمريكايي آه روز چهارشنبه تا 
  . روي آرده بودند، امروز از شهر نجف خارج شدنددر شهر نجف پيش) ع(متري حرم مطهر امام علي 

  . اين در حالي است آه هنوز دو دستگاه تانك آمريكايي در حومه نجف مستقر هستند
اي ميان مقتدا صدر روحاني عراق با دولت موقت عراق آه شب گذشته حاصل  بر اساس توافق پنج ماده

  . شوند شد شهرهاي نجف و آوفه خلع سالح مي
ين توافق، با خروج نيروهاي آمريكايي از نجف مسئوليت امنيتي آن رسما به پليس عراق واگذار بر پايه ا

  . شود مي
در شهر مقدس ) ع(مقتدا صدر روحاني عراقي امروز به همه هواداران خود در حرم مطهر امام علي 

  . پيوندندهاي خود را زمين بگذارند و به هزاران زائر شيعه بيرون حرم ب نجف دستور داد سالح
هاي شديد بين نيروهاي آمريكايي و عراقي از يك  نجف اشرف به مدت بيش از سه هفته شاهد درگيري
  . سو و نيروهاي وفادار به مقتدا صدر از سوي ديگر، بود

  . ها صدها تن جان خود را از دست دادند در اين درگيري
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  رندهاي خود را زمين بگذا صدر به هواداران خود دستور داد سالح

  2004 اوت 27 – 1383 شهريور 6جمعه 
در ) ع(مقتدا صدر روحاني عراقي امروز به همه هواداران خود در حرم مطهر امام علي : خبرگزاري فارس

  .هاي خود را زمين بگذارند و به هزاران زائر شيعه بيرون حرم بپيوندند شهر مقدس نجف دستور داد سالح
ين دستور توسط يكي از نمايندگان صدر از پشت بلندگو حرم مطهر به گزارش خبرگزاري رويتر از نجف، ا

  . قرائت شد
هنوز مشخص نيست آيا اين دستور خطاب به اعضاي ارتش المهدي جهت ترك حرم مطهر طبق توافق 

  . ديشب صادر شده است يا خير
 در اطراف حرم پس از توافق ديشب ميان صدر و دولت عراق ، هزاران تن از هواداران آيت اهللا سيستاني

  . اند مطهر تجمع آرده
 صبح امروز به وقت محلي حرم را ترك 10بر اساس توافق ديشب ، هواداران صدر بايستي تا ساعت 

  . آنند 
نيروهاي آمريكايي نيز بايستي مواضع خود را در اطراف حرم مطهر ترك و امنيت شهر نجف را به نيروهاي 

  . پليس عراق واگذار آنند
  

  اي از ابهام است شده در زيرزمين دادگاه صدر در هاله  آشفهويت اجساد
  2004 اوت 27 – 1383 شهريور 6جمعه 

به گزارش خبرنگار اعزامي فارس به عراق، جمعي از خبرنگاران خارجي مقيم نجف به همراهي پليس 
  . عراق از بخشي از مناطق اين شهر بازديد آردند

 نفر به چشم مي 9يك ساختمان نيمه مخروبه آه در آن اجساد پليس عراق در اين بازديد با نشان دادن 
  . خورد، عنوان آرد آه اين مكان محل محاآمه شرعي مقتدا صدر بوده است

هاي مقتدا صدر مورد مجازات قرار  به گفته نيروهاي پليس عراق در اين مكان افراد گناهكار توسط نيرو
  . اند گرفته مي

نسبي برقرار است و نيروهاي آمريكايي از محوطه نجف قديم و حرم در حال حاضر در شهر نجف آرامش 
  . اند خارج شده) ع(اميرالمومنين 

هنوز بسته است و به گفته هاشم قادي يك سخنگوي متقدا صدر ) ع(دربهاي حرم مطهر امام علي 
  . استآليد تمامي دربهاي حرم در ديدار ديروز مقتدا صدر با آيت اهللا سيستاني تحويل ايشان شده

 جسد در زيرزمين ساختمان دادگاه مذهبي آه مقتدا صدر در نجف 25آم  آشف دست: خبرگزاري فارس
  .بر پا آرده بود، مناقشات فراواني را درخصوص هويت اين افراد برانگيخته است

آنند آه اين اجساد متعلق به  هاي جنبش صدر اعالم مي به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، مقام
اند و  ارتش المهدي هستند آه در سه هفته گذشته بدست نظاميان آمريكايي آشته شدهاعضاي 

  . آرد تا در زماني مناسب به خاك بسپارد داري مي جنبش صدر آنها را در اين زيرزمين نگاه
  . اند اين در حالي است آه پليس عراق مدعي است اين افراد بدست عوامل صدر به قتل رسيده

رگزاري رويتر آه به اتفاق پليس عراق وارد اين ساختمان شد، بر روي برخي از اين به گزارش عكاس خب
  . اجساد بر روي آاغذي نام برخي از آنها نوشته شده است

اين در حالي است آه هنوز هويت اين افراد دقيقا مشخص نشده است و تحقيقات در اين زمينه 
  . همچنان ادامه دارد

  
  اق خروج نيروهاي تايلندي از عر

  2004 اوت 27 – 1383 شهريور 6جمعه 
  .شوند آخرين گروه از نيروهاي تايلندي مستقر در عراق امروز از اين آشور خارج مي:خبرگزاري فارس

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بانكوك، ژنرال پاالنگون آالهارن سخنگوي وزارت دفاع تايلند امروز اعالم 
 پزشك و مهندس تايلندي امروز عراق را به 300وبوس حامل حدود  دستگاه ات10آرد آارواني متشكل از 

  .  شب امروز به وقت محلي وارد آويت شوند8مقصد آويت ترك آردند آه قرار است در ساعت 
خروج نيروهاي تايلندي آه در يك سال گذشته در شهر مقدس آربال مستقر شده بودند، از روز پنج 

  . شنبه آغاز شد
  .  ماه قبل تسليحات سنگين خود را از عراق خارج آرده بودندنيروهاي تايلندي يك

بر اساس توافق ما با دولت آمريكا ، همه نيروهاي تايلندي بايستي «: سخنگوي وزارت دفاع تايلند گفت
  » . سپتامبر به آشور خود بازگردند20در 

ستاد آه بر اثر انفجار يك  نيرو به عراق فر451تايلند در راستاي همكاري با آمريكا در جنگ عراق حدود 
  . شده در دسامبر گذشته در شهر آربال دو تن از آنها آشته شدند گذاري دستگاه خودرو بمب

اين در حالي است آه آوفي عنان دبير آل سازمان ملل ماه گذشته از دولت تايلند خواست با توجه به 
  . بيندازدشرايط ناامني در عراق خروج نيروهايش از اين آشور را به تعويق 

 
 ساعت پس از دستگيري 24، معاون مقتدا صدر روز گذشته و تنها "علي سميسم: "خبرگزاري فارس

  .آزاد شد
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من «: گفت" الحوراء"به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، سميسم در گفت و گو با شبكه تلويزيوني 

هاي  من از وي به دليل تالش. برم رايي وزير دفاع موقت عراق لذت ميام و در حال حاضر از پذي آزاد شده
گناه در نجف و نيز به  وقفه او براي حل بحران نجف و جلو گيري از خونريزي و آشته شدن افراد بي بي

  » .آنم دليل حفظ حرمت اين شهر مقدس تشكر مي
لي سيستاني، مرجع تقليد شيعيان اهللا ع وي همچنين افزود آه از توافقات حاصل شده بين صدر و آيت

  . ها در نجف اشرف بسيار خرسند است عراق براي پايان دادن به درگيري
سميسم همچنين اعالم آرد آه در حال حاضر در بغداد به سر برده و امروز براي پيوستن به صدر به 

  . نجف سفر خواهد آرد
هاي نجف با  براي پايان دادن به درگيرياهللا سيستاني و مقتدا صدر در آخرين ساعات روز گذشته  آيت

  . يكديگر به توافق رسيدند
  

   روز اسارت آزاد شد18خبرنگار ايرنا در عراق پس از 
  2004 اوت 27 – 1383 شهريور 6جمعه 

 روز اسارت در 18مصطفي دربان خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران پس از : خبرگزاري فارس
  . عراق آزاد شد
برگزاري جمهوري اسالمي، مصطفي دربان در تماسي تلفني در نقطه مرزي آشور با به گزارش خ

  . اند خانواده خود اعالم آرد آه امروز مسئولين عراقي وي را آزاد آرده
در بغداد به همراه سه تن از اعضاي " ايرنا" مصطفي دربان مدير دفتر خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران 

  .  پليس عراق و ماموران امنيتي اين آشور بازداشت شدندمرداد توسط19اين دفتر روز 
وي دربغداد به همراه اعضاي اين دفتر خفاجي و محسن مدني خبرنگاران محلي و ابوعلي راننده دفتر 

 مرداد ازسوي افراد ناشناس ربوده شده و به محل ناشناسي منتقل 19 صبح روز دوشنبه 10در ساعت 
  . شده بود

  
  در عراق آشته شدگروگان ايتاليايي 

  2004 اوت 27 – 1383 شهريور 6جمعه 
ارتش اسالمي "شبكه تلويزيوني الجزيره گزارش داد آه يك گروه در عراق آه خود را : خبرگزاري فارس

، خبرنگار ايتاليايي را آه در گروگان خود داشت، به قتل "انزو بالدني"خواند روز گذشته  مي" عراق
  .رساند

رانسه از دوحه، شبكه تلويزيوني الجزيره اطالعات بيشتري در اين زمينه گزارش به گزارش خبرگزاري ف
  .  ساله را تاييد آردند56" بالدني"نكرد ولي منابع ايتاليايي در عراق آشته شدن 

خبرگزاري آنسا، . گذاشته بود" آنسا"شبكه الجزيره خبر آشته شدن بالدني را در اختيار خبرگزاري 
  . باشد ليا ميخبرگزاري دولتي ايتا

اين تصاوير بسيار «: يكي از منابع ايتاليايي آه تصاوير ارسال شده از شبكه الجزيره را ديده بود گفت
  . »تكان دهنده و وحشتناك است

  . گروگانگيران تصاوير مربوط به آشته شدن گروگان ايتاليايي خود را به شبكه الجزيره ارسال آرده بودند
آه يكي از مقامات ايتاليايي براي گرفتن يك آپي از اين نوار ويدئويي به قطر خبرگزاري آنسا اعالم آرد 

  . خواهد رفت
شدن بالدني در گفتگو با  ، نخست وزير ايتاليا بالفاصله پس از تاييد خبر آشته"سيلويو برلوسكني"

  . خبرگزاري آنسا آنرا عملي بسيار سنگدالنه توصيف آرد
شنبه توسط شبكه تلويزيوني الجزيره پخش شد، خواستار خروج   سهاين گروه در نوار ويدئويي آه روز

  . نيروهاي ايتاليايي از عراق شده و تهديد آرده بود آه در غير اين صورت گروگان خود را خواهند آشت
  .  نيرو در عراق دارد3000ايتاليا در حال حاضر 

رود با رد درخواست  اق به شمار ميدولت ايتاليا آه يكي از متحدان آمريكا در جنگ اين آشور عليه عر
  . خود در عراق ادامه خواهد داد" نظامي و غير نظامي"گروگانگيران اعالم آرد آه اين آشور به حضور 

 
  آارشناس مرآز مطالعات بين المللي انرژي عراق را دومين منبع نفت جهان اعالم آرد

  2004 اوت 27 – 1383 شهريور 6جمعه 
اي نفت ايران از سوي اوپك، اداره اطالعات انرژي  ميليارد بشكه132تاييد ذخايرعليرغم : خبرگزاري فارس

آمريكا و بريتيش پتروليوم، آارشناس مرآز مطالعات بين المللي انرژي، عراق را صاحب دومين ذخاير 
  .نفتي جهان اعالم آرد

» محمد علي زيني «به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه گلف نيوز چاپ امارات متحده عربي،
 ميليارد 112اقتصاددان و تحليلگر مسائل انرژي در مرآز مطالعات بين المللي انرژي ذخاير نفتي عراق را 

  . بشكه اعالم و اين آشور را صاحب دومين ذخاير نفتي جهان معرفي آرد
ذشته اين در حالي است آه اوپك در آخرين گزارش خود از ذخاير نفتي آشورهاي جهان آه هفته گ

  .  ميليارد بشكه اعالم آرد132منتشر شد، ذخاير نفتي ايران را 
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 خود از انرژي در ايران آه اوايل ماه جاري منتشر 2004اداره اطالعات انرژي آمريكا نيز در گزارش سال 
  .  ميليارد بشكه افزايش داد132 ميليارد بشكه به 94شد، آمار خود از حجم ذخاير نفتي ايران را از 

ش پتروليوم انگليس نيز زودتر از همه سازمانهاي بين المللي و حتي زودتر از اعالم اين خبر از بريتي
  .  ميليارد بشكه افزايش داده بود132سوي وزير نفت ايران، رقم ذخاير نفتي ايران را به 

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

  
  معاون عالوی فردا به تهران می آيد 

  2004اوت  27 – 1383 شهريور 6جمعه 
برهم صالح معاون امنيتی نخست وزير عراق برای فراهم کردن مقدمات ديدار اياد عالوی نخست وزير 

  . عراق از ايران، فردا به تهران سفر خواهد کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، وائل عبدالطيف وزير امور استانهای عراق درگفتگويی با شبکه تلويزيونی 

هيات عاليرتبه دولت موقت عراق به رياست برهم ) فردا( در ديدار روز شنبه : عراقی الفيحا اظهار داشت
صالح معاون امنيتی نخست وزير عراق از تهران،  مقدمات ديدار اياد عالوی نخست وزير عراق از ايران نيز 

صالح پيش از اين نيز در سفری به دمشق، مقدمات سفر عالوی به سوريه را مهيا . فراهم خواهد شد
  .ه بودساخت

در اين سفر هيات عراقی با سيد محمد خاتمی رئيس جمهور، هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، موسوی الری وزير کشور، علی شمخانی وزير دفاع و حسن روحانی دبيرکل 

  .شورای عالی امنيت ملی ايران ديدار و درباره روابط ميان دو کشور بحث و گفتگو خواهند داد
در اين سفر امنيت مشترک : مور استانهای عراق که به همراه صالح به ايران خواهد آمد، افزودوزير ا

  . مرزها و راه های منع ورود و خروج غيرقانونی از مرزها بررسی خواهد شد
عبدالطيف همچنين گفت که تصميم مقامات ايرانی درباره منع فعاليت نجاح محمدعلی خبرنگار عراقی 

  .يز در اين سفر مورد بررسی قرار خواهد دادمقيم تهران را ن
دو وزير، يک معاون وزير و يکی از مسئوالن عاليرتبه در تشکيالت اطالعاتی امنيتی : وی همچنين گفت

  . عراق، صالح را در سفر به تهران همراهی می کنند
امور داخلی اين وزيرعراقی همچنين مدعی شد که اين هيات ادعای مقامات عراقی مبنی بر دخالت در 

عراق را بررسی خواهد کرد و از ايران خواهد خواست تا از دولت موقت عراق در مسير برقراری امنيت و 
  .آرامش در اين کشور حمايت کند

تلويزيون ابوظبی نيز پيش از اين اعالم کرد که مقامات ايرانی خبرنگار اين شبکه ماهواره ای را از فعاليت 
  .منع کرده اند
اق همچنين اعالم کرد که دکتر ابراهيم الجعفری معاون رئيس جمهوری عراق درسفر اخير تلويزيون عر

خود به تهران خواستار تجديد نظر مقامات ايرانی در حکم منع فعاليت نجاح محمد علی خبرنگار شبکه 
  .ابوظبی و سايت اينترنتی ايالف درتهران شده است

مت دارد هم اکنون مدير دفتر شبکه ماهواره ای  سال در ايران اقا25نجاح محمدعلی که به مدت 
  .ابوظبی در تهران را برعهده دارد

  
  ايران در رسانه ها 

  
   شهريور۶: هفته نامه های ايران

  2004 اوت 27 – 1383 شهريور 6جمعه  -بي بي سي 
يه اروپا و برنامه چهارم توسعه، انتخابات آينده رياست جمهوری، بحران هسته ای، مذاکرات ايران با اتحاد

  .مقابله با بد حجابی عناوين مهمترين مطالب هفته نامه های چاپ تهران است
 ارگان انصار حزب اهللا در يادداشت هفتگی خود از حذف موادی از برنامه چهارم در زمينه يالثارات

  ."مجلس در مبارزه با مافيای ثروت و قدرت نهراسد"خصوصی سازی دفاع کرده و تيتر زده است 
برخی مدعيان اصالح طلبی طی سال های اخير، چرب و شيرين های چپاول اموال :  نوشتهاراتيالث

بيت المال به نام خصوصی سازی زير دهانشان مزه کرده و اکنون که لقمه های کوچک ارضايشان نمی 
کند چشم به لقمه های بزرگ يعنی صنايع و بنگاه های اقتصادی بزرگ دوخته اند تا در فرصت باقی 

نده از حضور شان در حاکميت، اين صنايع و بنگاه ها را به نام خصوصی سازی از آن خود سازند و برای ما
  .اهداف سياسی آينده از آن استفاده کنند

نمايندگان متعهد با اعمال نظارت دقيق و تصويب قوانين همه جانبه نگر و انجام : " می نويسديالثارات
  ."، بيت المال و حقوق عمومی دفاع کنندتحقيق و تفحص های گوناگون از قانون

 ارگان جامعه اسالمی مهندسين در عنوان اصلی خود سخنان محمد رضا باهنر دبير کل اين تشکل جام
دولت و مجلس بايد با تعامل سازنده و موثر با يکديگر در جهت رفع مشکالت : "را چاپ کرده که گفته

جاری های اجتماعی مانند اعتياد گام برداشته و اعتماد مردم از قبيل بيکاری، مهار گرانی و رفع ناهن
  ."مردم را هر چه بيشتر جلب کنند
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 نوع برخورد مجلس هفتم با برنامه چهارم توسعه را نشانه ای يافته است که مجلس و اميد جوان
سال  از راه برسد و تکليف در مرداد همان ٨۴دولت به جای تعامل در حال تحمل يکديگر هستند تا خرداد 

  .يکسره شود
 که به تشکيل اين مجلس ٨٢دولتی که به انتخابات بحث انگيز اول اسفند : "اميد جوانبه نوشته 

انجاميد، تن داده است نمی تواند از در مخالفت با آن در آيد و مجلسی که برنامه اصلی خود را به پس 
 دولت کنونی شود که از دولت از انتخابات آينده رياست جمهوری موکول کرده نمی خواهد چنان درگير

  ."آتی غافل بماند
 که به محافظه کاران نزديک است، نحوه برخورد مجلس هفتم را در خصوص بحران هسته نسيم البرز

  .ای و مذاکرات با اتحاديه اروپا جديد ترين آزمون مجلس هفتم معرفی کرده است
يلند از اصول گرايان مجلس هفتم ارائه تصويری که غرب و اصالح طلبان داخلی ما: " نوشتهنسيم البرز

کنند تا به وسيله آن تصوير مخدوش، مجددا بتوانند امتياز گيری کنند تصويری عبوس، خشن، غير 
منطقی و شعار زده است بنابر اين مجلس هفتم بايد برای خنثی کردن اين تبليغات، با تدبير و مذاکره 

  ".معقول با غرب تصوير ديگری از خود ارائه کند
به عقيده نويسنده، مجلس هفتم بايد با شکستن تابويی که اصولگرايان را الزاما خشک و غير منعطف 

معرفی می کند، هويت نسل تازه اصولگرايان را نشان دهد که می تواند سرمايه ای گرانبها در انتخابات 
  .رياست جمهوری برای اين جناح به ارمغان آورد

زارشی از مراسم معارفه محمد نبی حبيبی دبير کل جديد اين شما ارگان حزب موتلفه اسالمی گ
  .تشکل را چاپ کرده است

ما معتقديم نعمات الهی که در اين مملکت وجود دارد پاسخگوی : "آقای حبيبی در اين مراسم گفته
 ٧٠تامين زندگی مرفه و عادالنه چند برابر جمعيت فعلی کشوراست و احزاب و افرادی که توانايی اداره 
  ."ميليون نفر را از نظر معيشت عادی ندارند بهتر است جای خود را به شايستگان تحول آفرين بدهند

دبير کل موتلفه با انتقاد از اصالح طلبان گفته، بهتر است بی جهت تقصير را به گردن اصل حکومت دينی 
 ضعف های مديريتی نيندازند و بپذيرند که با وجود تسلط چند ساله حزبی بر دو قوه مجريه و مقننه

  .شديد داشته اند
 در عنوان اصلی خود به بررسی فضای اجتماعی موجود ايران پرداخته و آن را چالش نومحافظه صدا

  .کاران خوانده که به تازگی مجلس را در اختيار گرفته اند
طای آزادی تندروترين محافظه کاران گمان می کنند اگر به برنامه های اصالحی نظير اع: "به نوشته صدا

های اجتماعی دست بزنند نه تنها در جلب و جذب افکار عمومی موفق نخواهند بود بلکه اندک هواداران 
خويش را نيز از دست خواهند داد، بنابر اين با هدف حفظ آرا و هواداران اندک خويش ديگر بار به عملی 

  ."ساختن برنامه های سخت گيری اجتماعی روی آورده اند
ی محافظه کاران برای جلب جمعيت جوان کشور به سوی خود را يکی از علل اين اقدام  نااميدصدا،

شايد محافظه کاران به پيروزی خود در انتخابات آينده رياست جمهوری مطمئن : "عنوان کرده و نوشته
  ."هستند و نيازی به جذب آرای جوانان نمی بينند

 جلسه هفتگی اين گروه، با انتقاد از رواج بی صادق اشک تلخ عضو شورای مرکزی انصار حزب اهللا در
بند وباری و بدحجابی در کشور، پيشنهاد کرده است دولت بخشنامه ای به وزارتخانه ها، فرودگاه ها، 

  .بانک ها، و موسسات دولتی صادر کند که به چنين افرادی خدمات ارائه نشود
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