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

  

   منتشر نشد2004 سپتامبر 12 – 1383 شهريور 22يكشنبه  روز ي ايران نبردبولتن خبر

  

  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران
  

دوران ستمگران مستبد « براي راننده مسافرکش در تهران به جرم نصب شعار يقيصدور حکم زندان تعل
 » ده استيان رسيبه پا

  2004بر  سپتام12 – 1383 شهريور 22يكشنبه 
دوران ستمگران مستبد به پايان رسيده « تيرماه به دليل نصب شعار 18علي اکبر نجفي که در حوادث 

محمد . روي شيشه عقب خودرويش بازداشت شده بود به شش ماه حبس تعليقي محکوم شد» است
مورد ضرب و جرح متهم بعد از بازداشت : علي دادخواه وکيل اين پرونده در مصاحبه با راديو فردا مي گويد

 ي چهارماه در زندان اوين تحت بازداشت قرار داشت و پس از آزاديو. قرار گرفت و دنده اش را شکستند
د ي افزاي ميو.  پرداخت کردي انتظاميروينگ اتوموببل خود، به ني به عنوان حق پارکيمبلغ قابل توجه

 . ه است بود که مورد اعتقاد همي کلي نصب کرده بود، شعاري که ويشعار
 
، اين راننده مسافرکش ي اکبر نجفي علي برايقيحکم شش ماه حبس تعل): وفردايراد (يم منظوريمر

 دادگاه انقالب اسالمي 14 ميدان امام حسين تهران، از سوي شعبه -خط بيمارستان امام خميني 
از آخرين وضعيت اين محمد علي دادخواه وکيل اين پرونده در گفتگو با راديو فردا . تهران صادر شده است

 : پرونده مي گويد
ايشان را هنگامي که گرفتند، بنا بر قول خودش دنده اش را هم شکستند و بعدا : محمد علي دادخواه

چهارماه در اوين بود و بعد از آنکه آزاد شد، مبالغ قابل توجهي به علت اتومبيلش که در پارکينگ نيروي 
 در دادگاه من اعالم کردم که اين يک شعار کلي و اصولي حتي به .انتظامي توقيف شده بود از او گرفتند

و يک » دوران ستمگران مستبد به پايان رسيده است«رئيس دادگاه و دادستان گفتم من هم معتقدم 
بحث اصولي کردم که در معرفت ما و عرفان و اصول ما اين يک امر پذيرفته شده است، همانطوري که 

اگر مبادي اين اعالمات : گفتم » .مکار بد روزگار، بماند بر او لعنت پايدارنماند ست«: سعدي مي گويد
است، بايد همه کساني که فردوسي را تدريس مي کنند يا تحصيل مي کنند يا مي فروشند يا مي 

با اين همه دادگاه عليرغم اصل . خوانند به عنوان شريک و مباشر و معاون جرم مورد تعقيب قرار گيرند
دن جرم و مجازات که در قانون اساسي ما ذکر شده و در زمره اصول مورد پذيرش همه قانوني بو

نظامهاي حقوقي است و هر نظام مترقي همواره تفسير را به نفع متهم انجام مي دهد و مي دانيم 
» دوران ستمگران مستبد به پايان رسيده است«کسي که مي گويد . اجتهاد در مقابل نفع باطل است

عتقديد به پايان نرسيده؟ متاسفانه ايشان محکوم شد، خساراتي هم که ما تقاضا کرده مگر شما م
بوديم نپذيرفتند و من ناچارا از اين حکم تجديد نظر خواهم خواست و من اميدوارم يک بينش جديد در 

م مخالف اين اقدامات ه. قوه قضاييه به وجود بيايد که اين موارد صريح و اصولي مورد تعقيب قرار نگيرند
 . اعالميه جهاني حقوق بشر است، هم مغاير قانون اساسي است و هم ضد قانون مجازات

 شما اميدي داريد که در دادگاه تجديد نظر بشود اقدامي انجام داد براي بهبود روند پرونده؟: م . م 
. گرمي شودمن اعتقاد دارم هر روشني باالخره نوري را پخش مي کند که باعث دل: محمد علي دادخواه

من راه خودم را تعقيب مي کنم، تکليف من به عنوان کسي که حق را دفاع مي کند و حق را حمايت 
 . مي کند و حق را مي جويد، اين نيست که نااميد بشوم

 االن ايشان در کدام زندان به سر مي برند؟.: م. م
  .االن ايشان با وثيقه آزاد هستند: محمد علي دادخواه

  
   و منطقه ايبين الملليم مهرويدادهاي 

  
  چهارمين آنفرانس جهانى عليه تروريسم

  2004 سپتامبر 12 – 1383 شهريور 22يكشنبه  -راديو آلمان
براى مبارزه عليه ترور و تروريسم در  اتو شيلى، وزير آشور آلمان، خواستار همكارى همه جانبه آشورها

لى دير متوجه ابعاد عظيم ترورهاى اسالمى غرب، خي اتو شيلى اعالم آرد آه جهان. سراسر جهان شد
  .در جهان شده است

آرد آه  وزير آشور آلمان آه در شهر ساحلى هرتسليا، در نزديكى تل آويو سخن مى گفت، اعالم
اند با اقدامات خود  جهان غرب خيلى دير متوجه تهديدات تروريست هاى اسالم گرا شده و آنها توانسته

 .هديد آننددنياى متمدن را به شدت ت
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اطالعات شد تا  وزير آشور آلمان از شرآت آنندگان در اين آنفرانس خواستار همكارى بيشتر و مبادله
 :گفت شيلى. بتوان به اين ترتيب اقدامات تروريستى را در نطفه خفه آرد

بتوانيم قلب و  ما هنگامى موفق به متوقف ساختن اقدامات تروريست هاى اسالم گرا مى شويم آه”
اعمال تروريستى را پشتيبانى  تا زمانى آه جوانان مسلمان. ح مردم مسلمان را با خود همراه سازيمرو

با  بايد . توان بر تروريسم اسالم گرا فائق آمد مى آنند و موافقت خود را با آنها اعالم مى دارند، نمى
لمان جدا آنند و ديگر ها راهشان را از توده انبوه مردم مس اقدامات سنجيده آارى آرد آه تروريست

 ”.نباشند مورد توجه مسلمانان
دولت ها انجام  شيلى بر اين نظر است آه مبارزه با تروريست هاى اسالم گرا فقط از طريق اقدامات

شيلى در اين مورد . سازند پذير نيست و بايد خود مردم مسلمان هم حساب خود را از تروريست ها جدا
 :گفت

شود؟ تا آى   تواند تحمل آند آه تحت لواى آن، خشن ترين جنايات انجامتا آى يك مذهب جهانى مى”
عمليات تروريستى در مدرسه  نام خدا مى تواند براى اعمال خداستيزانه مورد سوء استفاده قرار گيرد؟

به نظر من، . ى اله اآبر آغاز گشت اى در بسالن، در جمهورى خود مختار اوستياى شمالي، با جمله
 ”نام خدا مرتكب هر جنايتى مى شوند آنها با. هينى ست به مقدسات مسلمانانتو اين آار 

برابر مسئله  شيلى در ادامه گفت آه آلمان فدرال به خاطر سابقه تاريخى اش مسئوليت خطيرى در
آشتار يهوديان، خود را  آلمان بعد از جنايات جنگ جهانى دوم و. تروريسم در جهان احساس مى آند

يهودى ستيزى مبارزه آند و به همين  ئول مى داند تا عليه تروريسم، نژادگرايى وبيش از پيش مس
 :او گفت. ورزد جهت بر روابط دوستانه اش با اسرائيل تاآيد مى

ما بايد . قرار داده اتحاد دو آشور وظايفى را در برابر ما. آلمان فدرال متحد همه جانبه اسرائيل است”
قبول آرد آه هيچ خلقى بيشتر از مردم  بايد. رابر تروريسم حمايت آنيماسرائيل را در مبارزه اش در ب

 ”.نديده است اسرائيل از اقدامات تروريستى در جهان آسيب
هرتسليا در  اين چهارمين آنفرانس جهانى عليه تروريسم در سطح جهان است آه در دانشگاه شهر

دارند و تا سه شنبه آينده  ن آنفرانس حضور آشور در اي٣۵نمايندگان . نزديكى تل آويو، برگزار مى شود
 .مقابله با آن به بحث و تبادل نظر مى پردازند در مورد تاثيرات جهانى عمليات تروريستى و راهكارهاى

  
  رژي آژانس بين المللي ان -رژيم ايران

  
   خود بسيار خرسند است يآمريکا از شرايط مورد بحث با دوستان اروپاي

  2004 سپتامبر 12 – 1383 شهريور 22يكشنبه 
 نشست ي شد آمريکا و اروپا پيش از برگزاري فرانسه به نقل از ديپلمات ها در وين مدعيخبرگزار

 که فردا برگزار خواهد شد بر سر تعيين يک ضرب االجل در باره برنامه ي اتمي انرژيآژانس بين الملل
  .  ايران به يک توافق نزديک شده انديهسته ا

انگليس ، فرانسه و آلمان :  فرانسه گفتند ي،  ديپلمات ها امروز به خبر گزار" مهر "يربه گزارش خبرگزا
 ي تندرو نزديک ترکرده است  آماده مي  را به آمريکاي  که سه کشور اروپاييدر پيش نويس قطعنامه ا

 يه هسته ا ها درباره برنامي به نگراني ايران قرار دهند تا پاسخي برايشوند ماه نوامبررا ضرب االجل
  .ايران باشد 

 ها در حال مذاکره يما هنوز با اروپاي:  فرانسه گفت ي با خبرگزاري تلفني درگفتگوييک مقام آمريکاي
  . دست نيافته استيهستيم اما هيات منصفه هنور به توافق نهاي

ست ،  چنين  شفاف ترشدن اياين قطعنامه درباره انچه که ايران بايد انجام دهد نيازمند کم:  افزود يو
 در اختيار گذاشتن اطالعات کامل در ي در گذشته به منظور مجبور ساختن ايران برايضرب االجل هاي
  . خود با شکست مواجه شده است ي هسته ايباره فعاليت ها

 خود بسيار ي گفت که آمريکا از شرايط مورد بحث با دوستان اروپايي ديگر از مقامات آمريکايييک
  .مذاکرات به سود ما درجريان است اين . خرسند است 

اين قطعنامه آزانس را :  اروپا آشنا است گفت ي ديگر از ديپلمات ها که با متن قطعنامه پيشنهادييک
 قراردادن ي آمريکا براي نسبت به در خواست هاي نکرده است اما کميملزم به انجام هيچ اقدام خاص

  . کرده است ي توجهيمکانيزم ماشه ب
  

اين مکانيزم هنوز در اين .(  تفنگ سوار نشده است يماشه هنوز بر رو:  افزود يآمريکاياين مقام 
  ).قطعنامه در نظر گرفته نشده است 

 کامل برنامه ي کنيم الزم است که دايره تاخير ايران درباره افشايما فکر م: اين مقام خاطر نشان کرد 
 احترام يرباره تعليق چرخه سوخت هسته ا ها به قول خود دي  خود شکسته شود و  ايرانيهسته ا
  .بگذارند 

 وزيرامور خارجه آمريکا  در يفرد فليتز رئيس کارکنان بولتون  معاون تسليحات: اين مقام اذعان داشت 
  . حضور خواهد داشت ي اتمي انرژينشست اين هفته آژانس بين الملل

 مدير کل آژانس بين يمحمد البرادع از يبنابر اين گزارش در پيش نويس قطعنامه سه کشور اروپاي
 حکام آژانس در ماه نوامبر يک ي خواسته شده است که قبل از نشست شوراي اتمي انرژيالملل

  . اين آژانس از ايران ارائه دهد ي در باره بازرسيهايگزارش شفاف
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 حکام يراشو. در اين پيش نويس آمده است :  فرانسه گفت ييک ديپلمات نزديک به آژانس به خبر گزار
   ضرورت دارد يا نه ؟ ي بگيرد که آيا اقدامات بعديدر ماه نوامبر بايد تصميم قطع

 مربوط به يدراين قطعنامه از ايران خواسته شده است که همه فعاليت ها:  گويند يديپلمات ها م
  . اورانيم را به تعليق  کند ي سازيغن
  

  ران تا نوامبر  درباره ايي ارائه گزارش نهايي برايالزام البرادع
  2004 سپتامبر 12 – 1383 شهريور 22يكشنبه 

 از پيش نويس قطعنامه ي پيش بخشهايي دقايقي از سه کشور اروپاييعضو هيات ديپلماتيک يک
 حکام آماده شده ي ارائه به شوراي ايران را که براي اين سه کشور در باره برنامه هسته ايپيشنهاد

  . است ، اعالم کرد 
دراين پيش نويس از ايران : در وين گفت " مهر"ست نام کشورش فاش شود به خبرنگار  که نخوايو

  .  ادامه دهد ي اتمي انرژي خود را بيش از پيش با آژانس بين المللي هايخواسته شده است تا همکار
  
 يبر اساس متن تهيه شده ،  از محمد البرادع:  از اين پيش نويس افزود ي با اشاره به بخشهاييو
 حکام ي خود را به شوراي و نهاييدير کل آژانس نيزخواسته شده است تا نوامبر آينده گزارش قطعم

 امنيت بطور ي درباره ارجاع  يا عدم ارجاع به شوراي دقيق آن بطور نهاييارائه دهد تا اعضاء  با بررس
  .  نمايند ي تصميم گيريقطع

  
 UCF ايران در کارخانه ي هسته ايز فعاليت انرژاين ديپلمات با اشاره به اينکه در اين پيش نويس ا

  ابراز تاسف شده ي سازي تجهيزات غنياصفهان و همچنين ، آب سنگين اراک و نيز ادامه قطعه ساز
 ي اعتماد سازي خود از ايران خواسته اند تا براي در متن پيشنهاديسه کشور اروپاي:  است  گفت 

  . ند بيشتر فعاليت اين کارخانجات را تعليق ک
  

 ي است بر اساس شنيده ها و اطالعات منتشر شده جمهوريهمچنين حاک" مهر"گزارش خبرنگار 
 به عمل نياورده است ي سه کشور اروپايي را در زمينه متن پيشنهادي ايران تاکنون هيچ توافقياسالم
  .  ميان هيات ها درباره اين پيش نويس همچنان ادامه دارد يو رايزن

  
   استخراج اورانيوم به پايان رسيد درصد از آار٧٧

  2004 سپتامبر 12 – 1383 شهريور 22يكشنبه :شرق
  غرور ملى در ساغند

آنچه در پرونده ايران به عنوان دستيابى به نيروى هسته اى و براى فشار و حمله سياسى ياد مى 
 و سويى شود، اين ادعا است آه ايران اعمال پنهان دارد آه مشخص نيست قرار است به چه سمت

با توجه به تخاصم بسيارى از دولت ها با ايران فضاى تبليغاتى به سمت جنجال  در محيط رسانه . رود
نقص بزرگ عملكرد . بخشى از اين مسائل به بحث چگونگى عملكرد ايران بازمى گردد. اى مى رود

اى غربى اطالعات همواره خبرگزارى ها و رسانه ه. هسته اى ايران ارتباط ناصحيح با رسانه ها است
مسئوالن ايرانى حتى بيشتر راغب به دادن اطالعات به . بيشترى از رسانه هاى ايرانى داشته اند

خبرگزارى هاى غربى و عربى هستند و از هرگونه صحبت و تبادل اطالعات با رسانه هاى خبرى داخلى 
 برخى مسئوالن به پس از يك سال جنجال هسته اى و جنگ رسانه اى به نظر مى رسد.حذر دارند

بزرگ ترين . مطلب زير نمونه اى بر همين واقعيت است. اهميت استفاده صحيح از رسانه ها پى برده اند
 سال آار خبرى توانسته از ١۵٠با سابقه بيش از _ آسوشيتدپرس _ و قديمى ترين خبرگزارى دنيا 
. ده اند، گزارش خبرى تهيه آند به بعد بازرسان آژانس وارد آن نش١٩٩٢معدن اورانيومى آه از سال 

. گزارشى آه با بعد فنى و تكنيكى تنظيم شده و توانايى فناورى مهندسان ايران را مطرح مى آند
به عبارت ديگر هزينه . عملكرد اينچنينى مى تواند خود آمكى در راه حل وفصل بحران هسته اى باشد

گزارش على اآبر .  است آه مغلوب مى شودهايى آه ايران مى پردازد بيشتر از ناحيه جنگ رسانه اى
دارينى، خبرنگار آسوشيتدپرس در تهران از معدن اورانيوم ساغند نشان مى دهد با انتشار چنين 

اطالعاتى نه تنها مردم ايران به هراس نمى افتند آه تمام مردم دنيا مى دانند ايران هم توان فناورى 
سيار طبيعى است آه به فكر استفاده از اين فناورى و معادن دارد و هم معادن را در اختيار دارد، پس ب

  .باشد
•••  

جايى آه مهندسان . آغاز چرخه سوخت هسته اى ايران در معدنى زيرزمين در يك صحرا آغاز مى شود
  .اميدوارند در عرض آمتر از دو سال به توليد اورانيوم برسند

در جايى ديگر در مرآز ايران، پودر آيك زرد به اورانيوم منگنز و فلورايد تبديل مى شود و گاز حاصله به 
اورانيوم غنى شده هم مى تواند . سانتريفوژ وارد مى شود تا از آن سوخت غنى شده حاصل آيد

 و هم مى تواند مورد _آن طور آه ايران به آن اصرار دارد _ سوخت نيروگاه براى توليد الكتريسيته باشد 
  .ساخت آالهك هسته اى واقع شود، آن طور آه آمريكا ايران را به آن متهم مى آند

برنامه «: قاسم سليمانى مدير طرح استخراج معدن اورانيوم آه در انگليس تحصيل آرده، مى گويد
 نخستين سليمانى با اطمينان اين سخنان را به» .چرخه سوخت، هويت، خون و امنيت ملى ما است

www.iran-archive.com 



 ٣٠٠ديدار از معدن ساغند در . خبرنگارى مى گويد آه از شروع به آار آن معدن توانسته از آن بازديد آند
مايلى تهران مقارن با هفته اى است آه در شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى نمايندگان 

ر است آه بتواند در جريان اين واشنگتن اميدوا. درباره پرونده هسته اى ايران به گفت وگو مى نشينند
اجالس پرونده ايران را براى مواجهه احتمالى با برخى تحريم ها به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع 

ايران اعالم آرده آه حاضر نيست حتى در صورت اعمال تحريم از برنامه هاى هسته اى خود دست .دهد
. ران در جهت ساخت بمب اتمى نخواهد بودبكشد اما حاضر است تضمين دهد آه فعاليت هسته اى اي

با اينكه ايران هنوز اعالم نكرده چه نوع تضمينى حاضر است ارائه دهد ولى به نظر مى رسد ايران با 
نظارت شديدتر و نزديك تر بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى قصد اطمينان سازى بيشتر داشته 

ساغند پيشرفته ترين معدن ايران «:  ساغند با غرور مى گويدسليمانى با اشاره به معدن اورانيوم.باشد
  ».است و نشان دهنده نهايت فناورى معدن در ايران است

 فوت ١٠٠٠معدن ساغند يك گودال اصلى دارد آه دو شفت به آن متصل شده اند و هر يك بيشتر از 
معدن ساغند ظرفيت . د دارد ميليون سنگ معدن اورانيوم را به طور متوسط در خو٧٣/١درازا دارند آه 

 تن آيك زرد در سال آافى ۶٠ تن سنگ معدن اورانيوم در سال را دارد آه براى توليد ١٣٢٠٠٠توليد 
  .است

ديويد آلبرايت، رئيس موسسه علوم و تحقيقات امنيتى در واشنگتن و از بازرسان پيشين تسليحات 
د مى توان در سال بين چهار تا پنج آالهك  تن آيك زر۴٠آشتارجمعى در عراق معتقد است آه با حدود 

 تن اورانيوم ۶ تن آيك زرد مى توان حدود ۶٠از سوى ديگر از غنى سازى و تبديل . هسته اى ساخت
آارگران ايرانى در .  مگاوات برق توليد آند١٠٠٠آمتر غنى شده گرفت آه بين دو تا سه ماه مى تواند 

اى زرد با آاله ايمنى معدن آه چراغ بر آن نصب شده، حدود حال حاضر با يونيفورم هاى سياه و چكمه ه
 متخصصان و آارشناسان ٢٠٠٢به گفته سليمانى، تا سال .  نفر هستند آه در معدن آار مى آنند٢٢٠

 اعالم آرد آه ايران در ساغند اورانيوم ٢٠٠٣محمد خاتمى در فوريه .چينى نيز در اين معدن حاضر بودند
 درصد آار استخراج اورانيوم در معدن به ٧٧مروز سليمانى اظهار مى آند آه استخراج خواهد آرد و ا

آارگران با مته هاى پنوماتيك ديواره ها را سوراخ مى آنند تا مواد انفجارى در آن آار . پايان رسيده است
مهندسان معدن در حال حاضر حلقه اصلى آه راه هاى داخلى معدن را به هم . گذاشته و منفجر شود

ل مى آند به پايان رسانده اند اما هنوز آارهاى زيادى مانده و تونل هاى بيشترى بايد در مجراى متص
  .اصلى نصب شود

•••  
با توجه به فناورى مهندسان و آارشناسان ايران در معدن ساغند در استان يزد و فناورى سانتريفوژها در 

آه ساخت بمب اتمى در توان ايران نطنز، آارشناسان تسليحاتى هسته اى اين طور ادعا مى آنند 
است ولى ايران در حال حاضر تحت بازرسى آژانس است و دوربين ها تمام تاسيسات ايران را 

  .ساعته تحت نظر دارند٢۴
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
 

 درگيری در بغداد، رمادی و حله
  2004 سپتامبر 12 – 1383 شهريور 22يكشنبه  -بي بي سي  

.  عراقی در يکی از شديدترين درگيری های هفته های اخير در بغداد کشته شده اند24دست کم 
ساختمانهای دولت موقت و سفارت آمريکا با خمپاره و موشک مورد حمله قرار گرفته و بين نيروهای 

 .آمريکايی و افراد مسلح در مرکز شهر نبرد سنگينی روی داده است
 های مسلحانه ساعتها ادامه داشت و هلی کوپترهای آمريکايی دست کم به دو نقطه شهر با درگيری

 .موشک حمله کردند
به گفته منابع رسمی عراقی، در نبرد سنگين بين نيروهای آمريکايی و افراد مسلح در حوالی منطقه 

اما از تلفات احتمالی  نفر زخمی شده اند 45خيابان حيفا در مرکز بغداد چندين عراقی کشته و حدود 
 .نظاميان آمريکايی گزارشی در دست نيست

شاهدان عينی گفته اند که در جريان نبرد، يک خودرو زرهی واحدهای آمريکايی در نزديکی خيابان حيفا 
 .مشاهده شد که در آتش می سوخت

عمليات گروهی از مردم در اطراف اين خودرو گرد آمدند و با پرتاب سنگ به سوی آن، نسبت به 
 .آمريکاييان ابراز خشم کردند

هلی کوپترهای نظامی آمريکا بر فراز منطقه به پرواز در آمدند و با شليک هوايی موشک کوشيدند مردم 
 . غيرنظامی گرد آمده در منطقه عمليات را متفرق کنند

ر در بغداد در ساعات اوليه بامداد نيز چندين گلوله خمپاره و موشک در منطقه موسوم به کمربند سب
 .منفجر شد

مراکز اداری نيروهای به رهبری آمريکا و دفاتر دولت موقت عراق و تعدادی از سفارتخانه های خارجی در 
 .اين منطقه واقع شده که تحت مراقبت شديد نظاميان آمريکايی قرار دارد

ی واقع در شهرک از مسئولين پرتاب خمپاره اطالعی در دست نيست اما ظاهرا اين گلوله ها از نقطه ا
 .شيعه نشين صدر در حومه بغداد شليک شد
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شهرک صدر يکی از مراکز اصلی تمرکز شبه نظاميان طرفدار مقتدی صدر، روحانی تندرو شيعه، تلقی 
 .می شود

 .کمربند سبز غالبا هدف حمالت مخالفان حضور نظامی آمريکا در عراق بوده است
ايی بين نيروهای آمريکايی و افراد مسلح عراقی روی داده در غرب بغداد در شهر رمادی نيز درگيری ه

 . نفر زخمی به جای گذاشته است40 نفر کشته و 10است که به گفته منابع بيمارستانی 
در جنوب بغداد در شهر حله نيز خودروی حامل سربازان خارجی مورد حمله قرار گرفت که بر اثر آن سه 

 سرباز گارد ملی عراق 3قبلی از حله حاکی از اين بود که گزارش های . سرباز لهستانی کشته شدند
      .نيز کشته شده اند

  
  صداي انفجارهاي شديد در مرآز بغداد شنيده شد 

  2004 سپتامبر 12 – 1383 شهريور 22يكشنبه 
منابع خبري شامگاه روز يك شنبه از شنيده شدن صداي چند انفجار در مناطق مرآزي  :خبرگزاري فارس

  . دادندبغداد خبر
به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد ، شاهدان گفتند عصر امروز صداي چند انفجار را از مناطق مرآزي 

  . بغداد شنيده اند
  . به گفته ساآنين محلي و شاهدان ، صداي سه انفجار پي در پي نيز از خيابان حيفا شنيده شد 

ه مناطق مختلف عراق امروز شاهد صداي انفجارهاي مهيب در حالي در بغداد به گوش مي رسد آ
  .  نفر آشته و دهها نفر ديگر زخمي شدند42درگيري ها و حمالت خونين بود آه در جريان بيش از 

براساس اين گزارش ، به دنبال انهدام يك دستگاه خودرو زرهي نيروهاي امريكايي در خيابان حيفا ، در 
اطراف خودرو منهدم شده تجمع آرده بودند هدف بغداد بالگردهاي نظامي اين آشور مردمي را آه در 

  .  نفر ديگر زخمي شدند60 عراقي آشته و بيش از 13قرار دادند آه در اين حمله دست آم 
در مناطق ديگر بغداد نيز براثر انفجار حدود هفت دستگاه خودرو بمب گذاري شده ودرگيري هاي 

  .  عراقي آشته شدند9مسلحانه دست آم 
در  "الرمادي  "ردهاي نظامي امريكا امروز همچنين با گلوله باران مناطق مسكوني شهر تانك ها و بالگ

 نفر ديگر را زخمي 40 عراقي ، از جمله تعدادي زن و آودك را آشته و بيش از 10غرب بغداد دست آم 
  . آردند

ي اين مهاجمان مسلح با حمله به يك دستگاه خودرو گشتي نيروهاي لهستاني در شهر حله سه نظام
  . آشور را آشته و سه نفر ديگر را زخمي آردند

همچنين براثر انفجار دو دستگاه خودرو بمب گذاري شده در شهر حله سه نيروي گارد ملي عراق 
  . آشته و سه نفر ديگر زخمي شدند

در شهر موصل در شمال عراق نيز مهاجمان با حمله به يك دستگاه خودرو پليس عراق چهار نفر از آنها 
  . ا آشته و سه نفر ديگر را زخمي آردندر

آيلومتري شمال بغداد را هدف حمله قرار 75هواپيماهاي نظامي امريكا امروز مناطقي از شهر بلد، در 
  . دادند آه دراين حمله دست آم دو آودك عراقي زخمي شدند

لومتري جنوب بغداد آي85در  ، "مسيب  "در جريان درگيري مهاجمان عراقي با نيروهاي امريكايي در شهر 
  . نيز سه عراقي آشته و هفت نفر ديگر زخمي شدند

وزارت بهداشت و درمان عراق نيز به طور رسمي اعالم آرد در درگيري هاي نظاميان امريكايي و 
 نفر آشته و 27 از روز پنج شنبه تا آنون  "تلعفر  "نيروهاي امنيتي عراق با گروهي از عراقي ها در شهر 

  . ي شده اند نفر زخم101
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   شهريور22: روزنامه های صبح تهران 

  2004 سپتامبر 12 – 1383 شهريور 22يكشنبه  -بي بي سي 
روزنامه های امروز صبح تهران در مقاالت و گزارش های خود، يک روز مانده به برگزاری اجالس شورای 

نرژی اتمی که در آن پرونده هسته ای ايران بررسی می شود، به گمانه زنی حکام آژانس بين المللی ا
درباره نتيجه جلسه فردا پرداخته و در مورد مسايل داخلی، خبر داده اند که امروز سپاه پاسداران مانور 

  .نظامی بزرگی برگزار خواهد کرد
گزاری جلسات رايزنی، آمريکا  در صدر اخبار خود نوشته پس از يک هفته اقدامات ديپلماتيک و برشرق

به اين نتيجه رسيده است که در اجالس دوشنبه کاری از پيش نمی تواند ببرد و چون در اجالس در 
  . اقليت قرار دارد نمی تواند پرونده ايران را به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد

ريکا هنوز از تحرکات خود برای راضی  در تيتر اصلی خود خبر داده که آمجمهوری اسالمیاما روزنامه 
کردن اعضای شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی دست برنداشته و تالش خود را با نزديک 

  . شدن تاريخ برگزاری اجالس افزايش داده است
 اظهار نظر کرده است که گروه کشورهای غيرمتعهد با وجود اين که در همه جلسات بيانيه ای جام جم

ع ايران صادر کرده اند ولی عمال نتوانسته اند نقشی تاثيرگذار در شورای حکام داشته باشند و به نف
  . تنها رای اروپاييان برای ايران بسيار تعيين کننده خواهد بود
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به نظر اين روزنامه، حسن روحانی ، دبير شورای عالی امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای 
حد زيادی توانست اروپايی ها را از صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای ايران ايران، با سفر به هلند تا 

  . مطمئن کند
 ايران در دو سال اخير استراتژی مناسبی را در پيش گرفته و به ويژه دنيای اقتصادبه نظر روزنامه 

 پرونده رغم همه فشارهايی که از داخل و خارج تحمل کرده دستگاه ديپلماسی دولت توانسته است به 
  . ای کشور را همچنان در ايستگاه آژانس نگه دارد هسته 

 هايی که در دو سه سال اخير   تاکيد دارد که اين موضوع البته با توجه به بحراندنيای اقتصادسرمقاله 
 شود، اما تداوم اين شرايط دشوارتر از گذشته و کم  در خاورميانه رخ داده دستاورد بزرگی محسوب می

  . رسد  از آن به نظر می تر نتيجه
 در انتقاد از وزير خارجه نوشته است که کمال خرازی در مجلس هنگام پاسخگويی به جام جم

نمايندگان مجلس آن چنان از توطئه بزرگ در قبال پرونده هسته ای ايران سخن می گفت که گويی ديو 
 است که ناخواسته در قصه های دوران کودکی در حال بلعيدن همه هستی اهالی سرزمين خوشبختی

همسايگی ديو سرکش قرار دارند و بايد آهسته و پاورچين راه بروند تا هيچ صدايی به گوش ديو کج فهم 
  . نرسد

 به آن بخش از گفته های کمال خرازی است که تاکيد کرده بود توطئه ای بزرگ جام جمانتقاد نويسنده 
ديپلماتيک، سياسی و حقوقی از وقوع آن جلوگيری عليه ايران در جريان است و بايد با تحرکات وسيع 

  .کرد
 از زبان نمايندگان محافظه کار مجلس و بدون نام بردن از حسن روحانی، مذاکره گر ايران در همشهری

مسايل هسته ای، نوشته است که مجلس نه تنها شروط اضافی را که باعث شود از مبانی اصولی و 
يب نمی کند، بلکه مسئولين امر را نيز مورد سئوال قرار خواهد منافع ملی خود عقب نشينی کنيم تصو

  .داد و به مجلس احضار می کند تا نسبت به وعده ای که داده اند پاسخگو باشند
 در سرمقاله خود به مناسبت سالگرد يازدهم سپتامبر اظهار نظر کرده که دولت آمريکا آفتاب يزد

ليکه در ايران ما به تحليل های مطابق ميل خود پرداختيم و مرز حداکثر استفاده را از آن واقعه کرد در حا
  .بين اخبار و تحليل و آرمان های خود را اشتباه گرفتيم

 در حاليکه دلها در ايران خوش بود که هزاران نفر عليه سياست های رييس آفتاب يزدبه نظر سردبير 
 که در عکس -ر دست تظاهر کنندگان بود جمهوری آمريکا در واشنگتن تظاهر کرده اند، هزاران پوستر د

:  و جورج بوش را در چهره روحانيون مسلمان نشان می داد و زير آن نوشته شده بود-ها ديده نشد
  .تروريست واقعی

دفاع همه جانبه، اقتدار " خبر داده که امروز مانوور نظامی بزرگ سپاه پاسداران با عنوان ايرانروزنامه 
  . مال غرب کشور آغاز می شوددر منطقه عمومی ش" ملی

به نوشته اين روزنامه، رحيم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران، گفته است ارتقای سطح توانمندی های 
دفاعی سپاه و تمرين عمليات مشترک زمينی، هوايی و نيروی مقاومت بسيج در يک صحنه واحد و 

 با تجاوزات قدرت های منطقه ای و ارزيابی و آزمون تجهيزات جديد و تاکتيک های نوين جهت مقابله
  . فرامنطقه ای در دستور کار اين مانورست

  .منطقه دقيق مانور سپاه پاسداران در خبرها مشخص نشده است

www.iran-archive.com 
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