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

  
   و منطقه ايبين المللي مهمرويدادهاي 

  
  تظاهرات ضد بوش در نيويورك 

  2004 اوت 29 – 1383 شهريور 8يك شنبه 
، هاي داخلي و خارجي جرج دبليو بوشهزاران نفر از مردم امريكا در اعتراض به سياست: خبرگزاري فارس

  . رييس جمهوري آمريكا روز يكشنبه در خيابانهاي نيويورك تظاهرات آردند
برگزاري فرانسه از نيويورك ، همزمان با برگزاري گردهمايي ملي حزب جمهوريخواه امريكا به گزارش خ

براي معرفي رسمي نامزدي جرج دبليو بوش در انتخابات آينده رياست جمهوري اين آشور ، هزاران نفر 
از مردم امريكا به دعوت گروههاي سياسي ، مذهبي ، اجتماعي و فرهنگي صبح امروز تظاهرات 

رده ضد سياستهاي دولت بوش را آغاز و به سمت محل برگزاري گردهمايي ملي حزب جمهوريخواه گست
  . حرآت آردند

متشكل از حدود يكصد " اتحاد براي صلح و عدالت  "ترتيب دهندگان اين تظاهرات گسترده آه از سوي 
ا چهره هايي چون گروه سياسي ، مذهبي ، حقوق بشر ، فرهنگي و اجتماعي برگزار شد و در ميان آنه

فعال سياسي و اجتماعي امريكا و " جسي جكسون "فيلم ساز منتقد سياستهاي بوش ،  "مايكل مور "
ديگر چهره هاي سياسي و مدافع حقوق بشر مشاهده مي شود، پيش بيني آردند آه در اين تظاهرات 

دگان را حدود يك هزار نفر اما برخي منابع نيز تعداد تظاهرآنن  هزار امريكايي شرآت آنند،250بيش از 
  . برآورد آردند

محل برگزاري گردهمايي ملي  ، "ميدسون اسكوئر گاردن " تظاهرآنندگان با حرآت به سمت 
  . جمهوريخواهان شعارهايي عليه جنگ افروزي امريكا در عراق و افغانستان سر دادند

كا با ويتنام را به نمايش و زمان جنگ امري1960تظاهرآنندگان آه احساساتي نظير احساسات دهه 
گذاشته بودند ، پارچه نوشته هايي را با خود حمل مي آردند آه روي يكي از آنها نوشته شده بود 

  .  "عراق واژه عربي ويتنام است  " :
همچين بر روي ديگر پالآاردها و پارچه نوشته هايي آه تظاهرآنندگان با خود حمل مي آردند 

 بوش دروغ گفت و هزاران نفر در جنگ آشته  "بوش در عراق چون شعارهايي عليه جنگ افروزي 
بوش  "،  "بوش بايد برود تا امريكا نجات پيدا آند  " ، "بوش قاتل غيرنظاميان بي گناه در عراق "   ، " شدند

  .  مشاهده مي شد "به سياست هاي جنگي بوش نه بگوييد  "و  "بايد اخراج شود 
تصاويري از بوش را حمل مي آردند آه برروي آنها شعارهاي ضد جنگ گروهي از تظاهرآنندگان نيز 

  . نوشته شده بود 
تظاهرآنندگان همچنين با سردادن شعارهايي عليه سياستهاي جنگي دولت بوش عقب نشيني سريع 

  . نيروهاي امريكايي از عراق را خواستار شدند
 9/11فارنهايت  " اخير ضد بوش او با نام ، فيلم ساز منتقد سياستهاي دولت بوش آه فيلم"مايكل مور "

 بوش را بدون 2000معروف است خطاب به تظاهرآنندگان گفت آه جمهوريخواهان در انتخابات سال " 
  . آسب محبوبيت عمومي و اآثريت آرا به پيروزي رساندند

برگزار شد،   "اتحاد براي صلح و عدالت "مور خطاب به شرآت آنندگان در اين راهپيمايي آه به دعوت 
 اآثريت مردم امريكا هرگز به دولت بوش راي ندادند و اآنون زمان آن فرا رسيده تا بار ديگر نظام  :افزود 

  . آشور را در اختيار خود بگيريم 
ما مي خواهيم در اينجا به  :مور در آستانه برگزاري برگزاري گردهمايي ملي جمهوريخواهان تاآيد آرد 

زيرا پايان راه براي آنها . يرا به خوبي مي دانيم آه آنها احساس نگراني مي آنندآنها خوش آمد بگوييم ز
  . نزديك است 

تظاهرآنندگان همچنين در شعارها و پارچه نوشته هاي خود سياستهاي اقتصادي و اجتماعي بوش را 
  . مواد غذايي و موارد ديگر محكوم آردند در بخش مسكن ، اشتغال ، بهداشت و درمان ،

پيمايان همچنين انتخاب دوباره جرج بوش را به عنوان رييس جمهوري آمريكا در انتخابات رياست راه
  . جمهوري آينده اين آشور محكوم آردند

تظاهرات ضد بوش تا لحظه مخابره خبر به آرامي برگزار شده و تاآنون گزارشي از درگيري بين 
  . طه آرده اند، دريافت نشده است تظاهرآنندگان و نيروهاي پليس ضد شورش آه آنها را احا

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
اي را کابوسي دانست که بايد  وزير امور خارجه آلمان دستيابي جمهوري اسالمي به جنگ افزار هسته

  از آن جلوگيري کرد 
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، وزير امور خارجه آلمان که گرم بازديدي از عمان، پايتخت اردن است، روز يکشنبه امروز از يوشکا فيشر
دستيابي جمهوري اسالمي به سالحهاي هسته اي به عنوان کابوسي ياد کرد که بايد از بروز آن 

دستيابي جمهوري اسالمي به سالحهاي هسته اي صرفا بر مشکالت : آقاي فيشر گفت. جلوگيري کرد
رميانه دوچندان خواهد افزود، از جمله بر مشکالتي چون ايجاد ثبات و امنيت در عراق و حل اختالفات خاو

وزير امور خارجه آلمان دومين مسئول بلندپايه يکي از دولتهاي اروپايي است که در . اعراب و اسرائيليها
ت هسته اي چشم ظرف چند روز اخير از جمهوري اسالمي خواسته است از پيگيري برنامه تسليحا

پيش از آقاي فيشر، ژاک شيراک، رئيس جمهوري فرانسه نيز از جمهوري اسالمي خواسته بود . بپوشد
همزمان حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه . که در راه جلب اعتماد جامعه جهاني گام بردارد

هاي هسته اي خود پاسخ تهران به کليه پرسشهاي مهم درباره برنامه : جمهوري اسالمي امروز گفت
  . داده است
يوشکا فيشر، وزير خارجه آلمان امروز يکشنبه از جمهوري اسالمي ايران ): راديو فردا(نيما تمدن 

همزمان حميدرضا . خواست براي رفع بحران هسته اي تهران با اتحاديه اروپا از نزديک همکاري کند
 به کليه پرسشهاي مهم درباره برنامه هاي تهران: آصفي، سخنگوي وزارت خارجه ايران امروز گفت

  . هسته ايش پاسخ داده است
يوشکا فيشر، وزير خارجه آلمان که گرم بازديدي از عمان، پايتخت اردن ): راديو فردا(عليرضا طاهري 

است، روز يکشنبه امروز از دستيابي جمهوري اسالمي به سالحهاي هسته اي به عنوان کابوسي ياد 
دستيابي جمهوري اسالمي به سالحهاي : آقاي فيشر گفت.  بروز آن جلوگيري کردکرد که بايد از

هسته اي صرفا بر مشکالت خاورميانه دوچندان خواهد افزود، از جمله بر مشکالتي چون ايجاد ثبات و 
به گفته وزير خارجه آلمان دستيابي جمهوري . امنيت در عراق و حل اختالفات اعراب و اسرائيليها

ه سالحهاي هسته اي بر سر راه اصالحات دموکراتيک يا مردمساالرانه در خاورميانه مانع پديد اسالمي ب
يوشکا فيشر که در عمان با خبرنگاران سخن مي گفت، تاکيد کرد اگر در خاورميانه مسابقه . خواهد آورد

  . اي تسليحاتي آغاز شود، سراسر آن منطقه دچار کابوس خواهد شد
:  ميزبان اردني خود، مروان معشر در کنفرانس خبري امروز شرکت داشت گفتيوشکا فيشر که همراه

ما گرم گفتگوهاي گسترده و شديد با جمهوري اسالمي هستيم و اميدواريم که دستگاه رهبري ايران 
آقاي فيشر همزمان يادآوري کرد آلمان، بريتانيا و . درباره اوضاع جاري دچار اشتباه محاسبه نشود

. تامين نيازهاي ايران به فن آوريهاي صلح آميز هسته اي به تفاهم با تهران نزديک شده اندفرانسه براي 
آلمان، بريتانيا و فرانسه بارها گفته اند که اگر مطمئن شوند جمهوري اسالمي در پي دستيابي به 

مان وزير خارجه آل. سالحهاي هسته اي نيست، در همکاريهاي هسته اي با ايران درنگ نخواهند کرد
دومين مسئول بلندپايه يکي از دولتهاي اروپايي است که در ظرف چند روز اخير از جمهوري اسالمي 
خواسته است از پيگيري برنامه تسليحات هسته اي چشم بپوشد و اعتماد جامعه بين المللي را به 

مي پيش از آقاي فيشر، ژاک شيراک، رئيس جمهوري فرانسه نيز از جمهوري اسال. خود جلب کند
  . خواسته بود که در راه جلب اعتماد جامعه جهاني گام بردارد

ما : در اين حال حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسالمي روز يکشنبه امروز گفت
اعالم کرده ايم که حتما مي خواهيم اعتمادسازي کنيم، ولي اعتمادسازي صرفا از طريق تعليق غني 

به گفته آقاي آصفي مهمترين راه براي اعتمادسازي اجراي پروتکل . يردسازي اورانيوم صورت نمي گ
. الحاقي پيمان منع گسترش سالحهاي هسته اي است که جمهوري اسالمي به آن تن در داده است
بر پايه اين پروتکل بازرسان بين المللي مي توانند هرزمان که بخواهند از تاسيسات مشکوک در ايران 

 سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسالمي تاکيد کرد که ايران به کليه ابهامات .سرزده بازرسي کنند
اگر آمريکاييها مساله فرعي تازه : حميدرضا آصفي افزود. درباره فعاليتهاي هسته ايش پاسخ گفته است

اي را طرح نکنند، دليل ندارد که پرونده هسته اي جمهوري اسالمي به شوراي امنيت سازمان ملل 
آمريکا معتقد است اگر جمهوري اسالمي در زمينه هاي هسته اي شفافيت کامل . ع شودمتحد ارجا

در چنين صورتي . نشاان ندهد، پرونده تهران بايد در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح شود
  .جمهوري اسالمي احتماال با تحريمهاي گسترده بين المللي روبرو خواهد شد

  
  براى دستيابى به فن آورى هسته اىفعاليت مخفى ايران در آلمان 

  2004 اوت 29 – 1383 شهريور 8يك شنبه :راديو آلمان
دارند آه ايران در آشور  بر اساس اطالعات سازمان هاى مخفى، شواهدى بسيارى بدين سو اشاره

با اين . اورانيوم ايجاد آرده است آلمان يك شبكه مخفى براى تهيه اجزاى سانتريفوژهاى غنى ساز
، يك  DDP به گزارش خبرگزارى جديد آلمان .نيوم غنى شده مى توان به سالح اتمى دست يافتاورا

روز اخير به اين خبرگزارى گفت آه چگونه سازمان هاى  نماينده سازمان مخفى حفاظت از دولت طى دو
هستند آه با يك پوشش مناسب به ايران در تالش براى توليد  مخفى در پى رديابى شرآت هايى

شرآت هاى آلمانى و برخى شرآت هاى آوچك ايرانى نيز در اين قاچاق  .يحاتش يارى مى رسانندتسل
  .دست دارند

پوششى آه  .ما بدنبال سر سوزنى در اين درياى آشفته ايم“: گفت DDP اين آارشناس به خبرگزارى
 چنان دقيق است اند، اين شرآت ها در تجارتشان با ايران با ايجاد شرآت هاى آاذب براى خود ساخته

مخفى، شمارى شرآت هاى آلمانى  بنا به توصيف سازمان هاى. ”آه همه چيز قانونى به نظر مى آيد
بنا به اطالع اين . تسليحات اتمى هستند مظنون به همكارى با روحانيون حاآم بر ايران براى ساخت
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سلط آامل بر تمامى فرايند تعقيب مى آند آه هدفش ت سازمان ها، دولت ايران آنچنان برنامه اتمى را
 .اورانيوم و بازپردازى مواد سوختى است دوران سوختى، از جمله غنى سازى

اطالع رساند آه  بايد اشاره آرد آه اواخر ماه ژوئيه امسال آژانس بين المللى انرژى اتمى در وين به
ست آه در دستگاه گازى ا اين يك ماده. ايرانى ها موفق به توليد اورانيوم هكسوفلوريد شده اند

به گزارش سازمان هاى . ساخت سانتريفوژ مى توان آن را به يك ماده قابل تبديل به سالح، غنى
بر پايه اين گزارش ها، ايران . خواهد يافت اطالعاتى و مخفى، ايران تا سه سال ديگر به بمب اتم دست

 موفق خواهد شد آه اين برد تا  هزار آيلومتر٣با برد   ميالدى نيز به ساخت موشك هايى٢٠٠۵تا سال 
  .اروپاى غربى نيز خواهد رسيد

ايران . نيست ”جنس آامل توليد شده“بر اساس اطالعات اين سازمان هاى مخفى، ايران بدنبال يك 
سازمان مخفى ايران بعنوان  مأموران. بشدت بدنبال خريد اجزاى دستگاه هاى فن آورى پيشرفته است

آنها ترجيح مى . اجناس شرآت دارند در اين عمليات مخفى شبكه تهيهسفارش دهنده و يا خريدار 
عمدتا صاحبان ايرانى مقيم آلمان دارند، اين   آوچك آه دهند از طريق شمارى شرآت هاى ناشناس و

  .عمليات صورت گيرند
دشوارى هاى  بايد گفت آه مأموران آگاهى آلمان در مبارزه با گسترش تسليحات آشتار جمعى دچار

غيرنظامى آن تشخيص داد و  يژه خود هستند، زيرا آه دشوار مى توان فن آورى نظامى را از استفادهو
شرآت ها و مأموران اطالعاتى جمهورى  از جمله مناطق آلمان آه اين. ميان اين دو تميز قائل شد

ماين و /، منطقه راين»اشلسويگ هولشتاين«ايالت  اسالمى ايران فعال اند، منطقه بزرگ هامبورگ،
در اغلب موارد آنها افرادى آلمانى را اجير مى آنند . هستند  آلن و دوسلدورف منطقه شهرهاى بزرگ

براساس اطالع اداره جنايى گمرآات شهر . آاالى خود را به ايران برسانند تا از طريق اتريش و سوئيس
  .ى صورت مى گيرداز طريق امارات متحده عرب» قاچاق داغ«رتق و فتق هاى اين  آلن، يك رشته

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  من حامل پيام دوستى دولت و ملت عراق براى دولت و ملت ايران هستم : معاون نخست وزير عراق

  2004 اوت 29 – 1383 شهريور 8يك شنبه 
ار و گفت وگو با مقامات کشورمان برهم صالح معاون نخست وزير عراق بعداز ظهر امروز به منظور ديد

  . وارد تهران شد
، معاون نخست وزير عراق که در اين سفروزيران کشور و حمل و " مهر" به گزارش خبرنگار سياسى 

نقل اين کشور وی را  همراهى می کنند ، لحظاتی پيش اولين دور مذاکرات خود را با سيد کمال خرازی  
  .ه است وزيرامورخارجه  کشورمان آغاز کرد

من حامل پيام :  برهم صالح با تاکيد براينکه ما بر تقويت روابط برادرانه و گسترش آن  تاکيد داريم ، گفت 
دوستى دولت و ملت عراق براى دولت و ملت ايران هستم و در واقع  اشتراک دينى و فرهنگى نزديکى 

  .يک خواهد کرد که بين ملت ايران و عراق وجود دارد ما را بيش از پيش به هم نزد
صالح قرار است در اين سفر  با سيد محمد خاتمی رئيس جمهور، هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع 

تشخيص مصلحت نظام، کمال خرازی وزير امور خارجه ،  موسوی الری وزير کشور، علی شمخانی وزير 
يان دو کشور بحث و دفاع و حسن روحانی دبيرکل شورای عالی امنيت ملی ايران ديدار و درباره روابط م

  .گفتگو خواهند داد
در اين سفر همچنين امنيت مشترک مرزها و راه های منع ورود و خروج غيرقانونی از مرزها بررسی 

صالح پيش از اين نيز در سفری به دمشق، مقدمات سفر عالوی به سوريه را مهيا ساخته . خواهد شد
  .بود

  
  هلند وارد بغداد شد در راس يک هيات عاليرتبه وزير امور خارجه 

  2004 اوت 29 – 1383 شهريور 8يك شنبه 
وزير امورخارجه هلند در رأس هياتی عالی رتبه امروز برای گفتگو پيرامون حمايت اتحاديه " بن بوت" 

  . اروپايی از عراق وارد بغداد شد
وزير امور خارجه هلند که کشورش رياست دوره " بن بوت" به نقل از رويترز، " مهر"به گزارش خبرگزاری 

ای اتحاديه اروپايی را برعهد دارد،  در اين سفر توسط جمعی از نمايندگان کميسيون اروپايی شورای 
  .وزيران همراهی می شود

نخست " اياد عالوی" وزير امور خارجه، " يار زيباریهوش" بنابراين گزارش وزيرخارجه هلند در نظر دارد با 
  .رئيس جمهوری دولت موقت عراق ديدار و گفتگو کند" غازی عجيل الياور" وزير و 

هيات همراه وزير امور خارجه هلند نيز در اين سفر برای اعالم حمايت بيشتر از عراق و انجام هماهنگی 
  .می کنندهای الزم با مقامات اين کشور بحث و مذاکره 

  
هاي ارائه شده را براي  العظمي سيستاني طرح اهللا پنج تن از وزاري دولت موقت عراق در ديدار با آيت

بازسازي نجف پس از سه هفته درگيري و آشته شدن صدها تن و باال رفتن قيمت نفت مورد بررسي 
  .قراردادند
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  2004 اوت 29 – 1383 شهريور 8يك شنبه 
هاي  ، به نقل از خبرگزاري رويتر، اين وزرا، از درون خرابه)ايسنا(جوبان ايران به گزارش خبرگزاري دانش

  .اهللا العظمي سيستاني ديدار آردند بازديد و با آيت) ع(شهر گذشتند و از حرم امام علي 
ما براي تقويت صلح : آاظم داوود، وزير آشور عراق آه رياست هيات نمايندگي را بر عهده داشت، گفت

  .اهللا سيستاني تبريك گفتيم ديم و به آيتبه نجف آم
 وراد نجف شدند و در يك آاروان با هدايت و حفاظت خودروهاي black hawkوزرا با دو فروند هلي آوپتر 
  .هاي شهر گذشتند پليس آژير آشان از خيابان

 آه آه اين منطقه اآنون عاري از سالح شده و دولت اميدوار است: داودد پس از حضور در حرم گفت
  . روز آينده براي ورود عموم آزاد آند10حرم را طي 
ي طرح دولت براي بازسازي نجف و احياي آب،  اهللا سيستاني درباره اي خود با آيت  دقيقه20وزرا در ديدار 

هاي بيمارستاني تبادل نظر آردند و در ديدارشان از شهر قول دادند آه شهر را  برق، فاضالب و سرويس
  .نندسريعا بازسازي آ

ها زياد است، نجف در اولويت اول  ها و خرابي ميزان خسارت: الدين الوان، وزير بهداشت عراق گفت عالء
  .ي دولت قرار گرفت، آار زيادي براي بازسازي بايد انجام شود بودجه

  .آه دولت، نجف را شبه آنچه قبل از جنگ بوده خواهد آرد: نسرين بدواري، وزير آثار ملي گفت
  

يران در عراق دو خبرنگار فرانسوي را به گروگان گرفته و خواهان لغو قانون ممنوعيت حجاب در گروگان گ
  .مدارس فرانسوي شدند

  2004 اوت 29 – 1383 شهريور 8يك شنبه 
ها را  به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، گروه ارتش اسالمي در عراق آه اين فرانسوي

هي هستند آه انزوبالدوني، خبرنگار ايتاليايي را به گروگان گرفته و سپس اند، همان گرو گروگان گرفته
  .آشتند

الملل فرانسه و جورجز  تلويزيون الجزيره ضمن اعالم اين خبر از آريستين چسنات، خبرنگار راديو بين
  .ميگارو به عنوان خبرنگاران گروگان گرفته شده نام برد  لي مالبرنوت از روزنامه

  . اوت پس از ترك بغداد و حرآت به سوي نجف مفقود شدند20ر از اين دو خبرنگا
آنها اين .  ساعت قانون منع حجاب در مدارس را لغو آند48اين گروه از دولت فرانسه خواسته است طي 

  .اند هاي فردي توصيف آرده قانون را نادعاالنه و حمله به مذهب اسالم و آزادي
  .رش الجزيره را تاييد نكرده استي فرانسه هنوز گزا وزارت امور خارجه

به گزارش ايسنا اين خبرگزاري فرانسوي د رگزارش خود آورده است آه گروگان گرفتن خبرنگاران و ديگر 
ها در عراق تبديل به امري معمول براي شورشيان جهت درخواست خروج نيروها از عراق يا  خارجي

  .درخواست پول يا ديگر امور شده است
به هر حال راديو فرانسه و لي فيگارو و انجمن طالب مسلمان اهل : افزايد ين مياين گزارش همچن

ها در امنيت و سالمت  اند آه به دليل مخالفت فرانسه با جنگ عراق، اين گروگان تسنن اطمينان داده
  .خواهند بود

انسه اواخر هنگام تصويب قانون منع حجاب در فر: ي گزارش خود آورده است خبرگزاري فرانسه در ادامه
هايي در لبنان، بحرين، اردن، مصر، اندونزي، نوار  سال گذشته و اوايل سال جاري مخالفت ها و تظاهرات

خدمت گذاران خدا، « اي از جانب يك گروه با نام  نامه. غزه و فرانسه در اعتراض به اين قانون انجام شد
 انجام حمالت شديد در فرانسه مطرح به دولت فرانسه ارسال شد آه طي آن تهديد به» قدرت و درايت

  .شده بود
  .، معاون بن الدن نيز تصويب اين قانون را آينه ورزي آافران عليه مسلمانان خواند ايمان الظواهري

  
  آميته علماي مسلمان عراق خواستار آزادي دو خبرنگار فرانسوي شد

  2004 اوت 29 – 1383 شهريور 8يك شنبه 
شب گذشته ) هاي اصلي اهل تسنن از سازمان(ي مسلمان عراق آميته علما: خبرگزاري فارس

  . اند خواستار آزادي دو خبرنگار فرانسوي شد آه به دست يك گروه اسالمگرا در عراق ربوده شده
  

يكي از اعضاي آميته علماي " عبدالستار عبدالجواد"به گزارش خبرگزاري فرانسه از دوحه، شيخ 
خواهيم  ما از طرف آميته علماي مسلمان از ربايندگان مي«: ره گفتمسلمان در شبكه تلويزيوني الجزي

  » .اين دو خبرنگار را آزاد آنند
اگر برادران ما به آميته «: شيخ عبدالجواد با اشاره به موضع فرانسه در قبال تهاجم آمريكا به عراق گفت

  » .لت فرانسه حفظ آنندگذارند، از آنها خواهشمنديم دوستي ما را با دو علماي مسلمان احترام مي
  . فرانسه همواره با تهاجم آمريكا به عراق مخالف بوده است: وي افزود

شيخ عبدالجواد همچنين از دولت فرانسه خواست در تصميم خود درباره ممنوعيت استفاده از مظاهر 
  . مذهبي بويژه حجاب اسالمي در مدارس دولتي اين آشور تجديد نظر آند

پس از به گروگان گرفتن اين دو خبرنگار فرانسوي از دولت فرانسه خواستند قانون شبه نظاميان عراقي 
  . منع حجاب اسالمي را در اين آشور لغو آند تا آنها نيز دو گروگان فرانسوي را آزاد آنند
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رهبران شيعه هيچ توافقي در مورد عدم مقاومت در برابر اشغالگران :اهللا سيستاني سخنگوي آيت
  اند نكرده
  2004 اوت 29 – 1383 شهريور 8 شنبه يك

ها مبني بر مخالفت وي با  اهللا سيستاني با رد گزارشات اخير رسانه يك سخنگوي آيت: خبرگزاري فارس
آنم آه هيچ توافقي ميان رهبران شيعه در  من تاييد مي«: حمله مسلحانه عليه نيروهاي اشغالگر گفت
  ».ي صورت نگرفته استمورد عدم مقاومت در برابر نيروهاي چند مليت

اخبار منتشره مربوط به اين موضوع «: تاآيد آرد» حامد الخفاف«به گزارش سايت اينترنتي الجزيره، 
  » .پايه و نادرست است بي

موضوع مقاومت مسلحانه عليه «اهللا شيخ بشير نجفي نيز مطرح شدن  ، سخنگوي آيت»علي بشير«
  . اهللا سيستاني و رهبران شيعه را تكذيب آرد  آيتدر نشست برگزار شده ميان» نيروهاي اشغالگر

اهللا سيستاني و آگاهي از سالمتي وي،  اين نشست به طور عمده به قصد ديدار با آيت«: وي افزود
بازنگري اهداف بدست آمده از ابتكار وي براي خاتمه بحران در نجف و ابراز نگراني از اوضاع اخير در نجف 

  » .و آوفه صورت گرفت
اهللا  اين گروه آه به عنوان مرجعيت نام گرفته است، دو روز پس از آن انجام شد آه آيتنشست 

اي عليه نيروهاي آمريكايي و دولتي عراقي  سيستاني، مقتدا صدر را متقاعد به خاتمه مبارزه سه هفته
  . در نجف آرد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  هريور ش8: روزنامه های صبح تهران

  2004 اوت 29 – 1383 شهريور 8يك شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های يکشنبه تهران، يک روز مانده به زادروز امام علی با چاپ عکس هائی از حرم امام از 

بازگشت آرامش به نجف ابراز شادمانی کرده و خبر داده اند که دوشنبه نخست وزير عراق به تهران 
 داخلی مصاحبه مطبوعاتی رييس جمهور خاتمی در صدر اخبار خود منعکس خواهد آمد، و از ميان اخبار

  .کرده اند
 از مخالفت مراجع شيعه عراق با حرکات مسلحانه عليه نيروهای آمريکائی خبر داده و نوشته شرق

  .اظهار نظر مراجع شيعه از نظر اعتقادی و مذهبی گروه های مسلح را خلع سالح کرد
حليل وقايع عراق اختصاص دارد نوشته شده کشورهای خاورميانه درباره  که به تشرقدر سرمقاله 

عراق دو نظر متفاوت دارند، يک دسته حضور گسترده تر آمريکائيان را خواهانند و دسته ديگر وضعيت 
  .نابسامان امنيتی عراق را به نفع خود می دانند

نده تغييرات وسيع تری است که  اظهار نظر کرده که تحوالت عراق نشانه دهشرقنويسنده سرمقاله 
در خاورميانه رخ خواهد داد، تغييراتی که اگر روسيه، چين و بريتانيا از موقعيت برتر برخوردار بودند وضع 

  .ديگری می داشت
 بر اساس نظرسنجی يک خبرگزاری تازه تاسيس ايرانی که با حضور هزار و يکصد نفر از مردم کيهان

نی ها معتقدند حضور آمريكا در عراق، وضعيت اين آشور را نسبت به تهران صورت گرفته نوشته تهرا
  .زمان صدام بدتر آرده است

 ضمن تاکيد بر اين که هشتاد در صد مردم تهران با حضور آمريکا در عراق مخالفند نوشته اين کيهان
ق با حضور نظرسنجی دو ماه قبل صورت گرفته و اگر امروز تجديد شود همان پانزده درصد هم نظر مواف

  .آمريکا در عراق نخواهند داشت
  . خبر از سفر نخست وزير عراق به ايران داده که روز دوشنبه صورت می گيردشرق

به نوشته اين روزنامه، معاون امنيتی عالوی امروز در سفر به تهران مقدمات ديدار رييس دولت موقت 
  . عراق را فراهم خواهد آورد

از ديدار او از تمامی کشورهای همسايه صورت می گيرد، از مدت ها سفر عالوی به تهران، که بعد 
پيش در دستور کار دو دولت قرار داشته و سرانجام نيز پس از آن به اجرا در می آيد که دعوت نامه 

  .رسمی دولت ايران به بغداد فرستاده شد
انی از زندان پليس عراق  با اشاره به اينکه سفر ايادعالوی يک روز پس از آزادی خبرنگار ايراعتماد

  . صورت می گيرد نوشته است که دولت عراق هنوز علت بازداشت خبرنگار ايرنا را اعالم نکرده است
   به  غيرمنتظره  در سفری  عراق،  جمهوری  رييس ، معاون  جعفری  نيز ابراهيم  گذشته  هفته شنبه سه 
اين سفر مانع از آن نشد که برخی روزنامه های  جمهوری اسالمی ديدار کرد اما   های  با مقام تهران

تهران دولت موقت عراق را همچنان دست نشانده آمريکا بخوانند و چند مقام عراقی هم از نقش مخرب 
  .ايران در نا آرامی های عراق ياد کنند

، آقای خاتمی گفت امروز حتی خود همشهریدر مورد مصاحبه مطبوعاتی رييس جمهوری، به نوشته 
کا می داند که بدون حضور ايران در افغانستان و عراق نمی تواند کاری انجام دهد و نظر ما نيز تنش آمري

  . آفرينی نيست
وی افرود ما عراق را با ثبات و با امنيت می خواهيم و تاکيد کرد که آيت اهللا سيستانی مدافع 

  .دموکراسی است
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تحليل های خود به تجليل از مقتدی صدر ، که هفته گذشته در مقاالت و جمهوری اسالمیروزنامه 
پرداخته و مقاومت مسلحانه را تنها راه حل بحران نجف دانسته بود، در عنوان بزرگ صفحه اول خود 

را مطرح کرده و رسانه های بين المللی را هدف " سکوت رسانه های غربی در مقابل شکست آمريکا"
بازگشت آرامش به نجف را شکست آمريکا می داند، همرای انتقاد قرار داده زيرا با نظر اين روزنامه، که 

  .نبوده اند
اين روزنامه در سرمقاله خود شيعيان را به تبعيت از مراجع تقليد فراخوانده و نوشته است که هوشياری 
مردم عراق و پيروی آنها از مرجعيت شيعه می تواند و بايستی بتواند مانع از آن شود که بار ديگر در آن 

  .آتش افروزی شودکشور 
 در خبری از يک قول مقام مطلع نوشته است که سه روز ديگر گزارش آژانس بين المللی انرژی رسالت

اتمی درباره فعاليت های هسته ای ايران انتشار می يابد که پيش بينی می شود تغييری در وضعيت 
  . ايران ندهد
 خود در مورد پرونده هسته ای ايران گفت  آقای خاتمی در جريان مصاحبه روز گذشتهجام جمبه نوشته 

  . نهايت تالش خود را به کار می بريم که بدون پيش آمد و مشکلی اين مساله حل شود
وی گفته است که اين حق ماست که دارای صنايع هسته ای صلح آميز شويم و هيچ کس حق ندارد 

  . اتمی باشدکشوری را از آن منع کند، اما حق دارد که نگران گسترش سالح های 
 از اظهار نظر مدير اين روزنامه درباره مسائل هسته ای خبر داده و از زبان وی نوشته خوب است کيهان

طرح الزام از سرگيری غنی سازی اورانيوم در مجلس با حداقل دو فوريت قبل از نشست آژانس به 
  . آندتصويب برسد تا به اين شكل مجلس بتواند در اين شرايط به وظيفه خود عمل

 گفته است انتظار اين است آه اين طرح صرفًا توصيه ای نباشد کيهانحسين شريعتمداری به نوشته 
بلكه دولت ملزم شود تا غنی سازی اورانيوم را از سربگيرد چرا آه اين مسئله جزو خطوط قرمز ماست و 

  .گام در اين راه می تواند يك محكم آاری تلقی شود
 به گفته های نايب رييس مجلس است که ماه گذشته بعد کيهانر موسسه اشاره نماينده ولی فقيه د

از جلسه غيرعلنی مجلس و توضيحات حسن روحانی گفت طرحی که مجلس در نظر دارد توصيه ای 
  .است به دولت و نه الزام

 مجلس بايد عالوه بر تصويب يك طرح دو فوريتی دولت را ملزم به ازسرگيری غنی کيهانبه گفته مدير 
سازی اورانيوم و قطعه سازی سانتريفيوژها آند و از تصويب پروتكل الحاقی مادامی آه آژانس پرونده 

  .ايران را نبسته اجتناب ورزد و به اين ترتيب در جهت دفاع از منافع ملی گام بردارد
ورد  از سخنان تازه دريادار علی شمخانی، وزير دفاع جمهوری اسالمی، نوشته که در مايرانروزنامه 

تهديد کشورهای ديگر به حمله به ايران گفته است توانسته ايم قابليت بازدارندگی خودرا در توسعه 
  . نظامی باال ببريم و از نظر تامين نيازهای موشکی به خود کفايی برسيم

تازه ترين اظهار نظرهای وزير " پاول، کری و شيراک از ايران سخن گفتند" در مطلبی با عنوان آفتاب يزد
خارجه و نامزد رياست جمهوری آمريکا و رييس جمهور فرانسه درباره فعاليت هسته ای ايران را منعکس 

  .کرده است
 در اعتراض به گفته های ژاک شيراک درباره ايران وی را متهم جمهوری اسالمیدر همانحال، روزنامه 

  .به جانبداری و همدستی با اسرائيل کرده است
خاتمی در مصاحبه مطبوعاتی ديروز خود در روزنامه های امروز صبح تهران بخش هايی از سخنان محمد 

  .نقل شده است
 ممکن است آخرين مصاحبه عمومی او در مقام  اعتماداز جمله بخش های اين مصاحبه، که به نوشته

رييس جمهوری باشد، اعتراض رييس جمهوری به تغييرات برنامه چهارم توسط محافظه کاران و اين 
   بيايد و با استفاده  نظام  ندارد درون  حق  انسان يک"آن را در صدر اخبار خود آورده شرق ست که جمله ا

  ."  دهد  بخواهد تغييرش از ساز و کارهايش
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