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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 ا، نيروها، دولتهمواضع 

  
 هشدار اروپا در باره برنامه اتمی ايران

  2004 سپتامبر 22 – 1383 مهر 1چهار شنبه  -بي بي سي 
خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، به ايران گوشزد کرده است که بايد به طور کامل 

 .ير شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی عمل کندبه قطعنامه اخ
 سپتامبر در مقر سازمان 21آقای سوالنا در مالقات با کمال خرازی، وزير خارجه ايران که روز سه شنبه، 

ملل متحد در نيويورک صورت گرفت، هشدار داد که اقدام ايران در از سرگيری برنامه غنی سازی 
طعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای اتحاديه اروپا قابل اورانيوم و ناديده گرفتن ق

 .قبول نيست
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا اظهار داشت که در مالقات با وزير خارجه ايران گفتگوهای بسيار 

 .جدی و صريح اما دوستانه ای در مورد سياست هسته ای جمهوری اسالمی صورت گرفت
 

ای سوالنا، در اين گفتگوها وی تصريح کرد که اتحاديه اروپا همچنان به همکاری با ايران در به گفته آق
زمينه بخش انرژی و ساير موارد متعهد است اما به اين شرط که اين کشور از آنچه که زياده طلبی در 

 .زمينه تالش های هسته ای خواند دست بردارد
سوالنا به منظور شرکت در اجالس ساالنه مجمع عمومی وی از واکنش آقای خرازی، که مانند خاوير 

 .سازمان ملل متحد در نيويورک به سر می برد، سخنی نگفت
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در مورد سياست اين اتحاديه در قبال برنامه هسته ای ايران 

ذاکره و مصالحه صورت دهد گفت که اتحاديه اروپا خود را ملزم می داند که حداکثر تالش خود را برای م
 .اما افزود هرگاه اين روش به شکست انجامد، آنگاه توسل به سازوکارهای ديگر مد نظر قرار گرفت

اشاره آقای سوالنا به امکان ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل در صورت 
 .امتناع جمهوری اسالمی از عمل به قطعنامه شورای حکام است

ظهارات خاوير سوالنا پس از آن انتشار می يابد که جمهوری اسالمی آغاز فعاليت در توليد اورانيوم را ا
 .اعالم کرده است
 سپتامبر، غالمرضا آقازاده، معاون رييس جمهوری و رييس سازمان انرژی اتمی ايران، 21روز سه شنبه، 

 تن اورانيوم فرآوری نشده را آغاز کرده در وين اعالم کرد که مراحلی از فرآيند غنی سازی سی و هفت
 .است

 سرخوردگی از اروپا؟
پيشتر مقامات ايرانی، از جمله محمد خاتمی، رييس جمهوری، قطعنامه شورای حکام در مورد توقف 
برنامه ايران برای غنی سازی اورانيوم را مورد انتقاد قرار داده و بر حق اين کشور در اين زمينه تاکيد 

 .کرده بودند
 سپتامبر، شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه ای از ايران 18روز شنبه، 

 .خواست تمامی جنبه های برنامه خود برای غنی سازی اورانيوم را فورا و به طور کامل متوقف کند
سازی اورانيوم را مقامات ايرانی گفتند که اين کشور به طور داوطلبانه و به منظور ابراز حسن نيت غنی 

به طور موقت به حالت تعليق در آورده بود و دستور توقف کامل و هميشگی اين برنامه با حقوق ايران در 
 .چارچوب معاهدات بين المللی مغايرت دارد

 سه کشور اصلی عضو اتحاديه اروپا -پيش نويس قطعنامه شورای حکام توسط آلمان، بريتانيا و فرانسه 
 . مطرح و توسط آن تاييد شد در شورای حکام-

آژانس بين المللی انرژی اتمی در خالل دو سال اخير فعاليت های هسته ای ايران را در دست بررسی 
دارد در حاليکه اياالت متحده اين کشور را به پيگيری برنامه ای محرمانه به منظور توليد جنگ افزار هسته 

 . کرده استای در پوشش اقدامات صلح آميز در اين بخش متهم
طی يک سال گذشته، دولت ايران مذاکراتی را با سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه به عمل آورد و 

مقامات جمهوری اسالمی گفتند که اين سه کشور در برابر تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم، وعده 
 کشور را از دستور کار شورای داده اند کمک های فنی هسته ای در اختيار ايران قرار دهند و پرونده اين

 .حکام آژانس بين المللی خارج سازند
ظاهرا طرح قطعنامه ای حاوی دادن مهلت به جمهوری اسالمی برای ارايه گزارش شفافی از برنامه 

های هسته ای خود به آژانس و توقف کامل غنی سازی اورانيوم باعث سرخوردگی دولت اين کشور از 
 .حمايت اروپا شده است

ياالت متحده اصرار داشته است که پرونده هسته ای ايران بايد به منظور بررسی تخلفات اين کشور از ا
 .مفاد پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای در شورای امنيت سازمان ملل مطرح شود

 .شورای امنيت از حق وضع اقدامات تنبيهی عليه کشورهای متخلف برخوردار است
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حکام و اعالم از سرگيری فعاليت در زمينه غنی سازی اورانيوم توسط در حالی رد قطعنامه شورای 
صورت می گيرد که برخی از ناظران اين اقدامات را باعث نزديک شدن مواضع اروپا و آمريکا در برخورد با 

 .ايران می دانند
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

 نماينده و 212در انعقاد قراردادهاي خارجي با حضور طرح دو فوريتي الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس 
  .  راي ممتنع به تصويب رسيد4 راي آبود و 79 راي سفيد، 108

  2004 سپتامبر 22 – 1383 مهر 1چهار شنبه 
گيري به   بار راي4، اين طرح آه بعد از )ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران 

آند تا در انعقاد قراردادهاي خارجي از مجلس شوراي اسالمي اخذ مجوز  ا ملزم ميتصويب شد، دولت ر
  . آند

هاي دآتر معتمدي، وزير  ، پس از صحبت)ايسنا(به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران 
 آيين 23ماده اي و طبق  نامه ارتباطات و فناوري اطالعات، عطارزاده، نماينده مردم بوشهر در تذآر آئين

هاي خود اخالقي وارد شدند و از  آقاي معتمدي هر چند آه در ابتداي صحبت: اي داخلي گفت نامه
هاي نمايندگان نسبت به اين طرح تشكر آردند، اما پس از آن آار آارشناسي آارشناسان  حساسيت

 مطالبي آه بيان ها را زير سوال برده و بيان آردند آه ممكن است اين آارشناسان با مرآز پژوهش
  .آرده باشند اند منافعي را دنبال  آرده

شود آه نمايندگان  اينگونه اظهارنظر نظرات مخالف شان و منزلت مجلس است و موجب مي: وي افزود
  .ي تحقيق را از دست بدهند هاي اين چنيني زمينه ذيربط با متهم شدن

م آرده آه مطمئنا نيت ايشان بيان منافع محمدرضا باهنر هم آه رياست مجلس را به عهده داشت، اعال
  .اند شخصي آارشناسان نبوده و طبيعتا منافع ملي را مرتبط دانسته

اينكه از جانب آقايان :  آئين نامه داخلي تصريح آرد77ي  چنين احمد توآلي در ادامه طبق ماده هم
ه اين طرح لغو شرآاء و دآتر معتمدي مبني بر لغو طرح اعالم شد درست نيست و بايد گفت آ

  .آند شود، بلكه تنها دولت را ملزم مي نمي
گيري در حال آغاز بود، پيشنهاد مسكوت ماندن طرح از سوي برخي  بر اساس اين گزارش، زمانيكه راي

نمايندگان به هيات رييسه رسيد آه يكي از نمايندگان در پي اين پيشنهاد به عنوان موافق مسكوت 
هايي آه از جانب آقايان شرآاء و دآتر معتمدي بيان شد، سواالت   صحبت:ماندن طرح، خاطر نشان آرد

در عين اينكه دآتر معتمدي نيز اسنادي را در اختيار رييس مجلس قرار دادند . بسياري را در پي داشت
آند تا آارشناسي روي اين اسناد صورت گيرد و آميسيون تخصصي هم وارد قضيه شود،  آه ايجاب مي
دم امكان دسترسي در شرايط حال و نياز به دقت بيشتر ضروري است آه براي لذا به خاطر ع

  . گيري درست و مصالح ملي، طرح براي مدت يك ماه مسكوت بماند تصميم
روندي آه : الديني نماينده مردم تبريز به عنوان مخالف مسكوت ماندن، اظهار داشت در عين حال ميرتاج

ده است، نشانگر اين است آه برخي از نمايندگان در نظر دارند از ديروز براي رسيدگي اين طرح طي ش
اند و  تا جلوي تصويب اين طرح را بگيرند، در حاليكه مخالفين و موافقين نظر خود را اعالم آرده

لذا بر اساس دو فوريت بودن طرح، عقب انداختن آن آثار . هاي الزم هم صورت گرفته است آارشناسي
  . واهد داشتبسيار زيادي را در پي خ

رود، مسكوت  گفتني است بعد از اعالم اين نظرات، باهنر با بيان اينكه طرح دو فوريتي به آميسيون نمي
  . ماندن طرح را به راي گذاشته شد آه به تصويب نرسيد

 راي 86 راي سفيد، 108 راي ماخوذه 213لذا تصميم بر اخذ آراء به صورت آتبي گرفته شد آه پس از 
  .ي زرد، نمايندگان به تشكيك طرح راي دادند را8آبود و 

سپس عبداللهي، نماينده مردم ماهنشان در تذآري اعالم و تذآر باهنر به عنوان رييس مجلس را 
آراء اخذ شده پاك شود و با راي گيري مجدد ابقاء و يا ابطال آرا گرفته : خطاي آيين نامه دانست و و گفت

 نفر 107ي حاضر،   نفر نماينده207مجددي آه صورت گرفت از لذا در راي گيري . شود تا مشخص شود
 راي مخالف و 79 راي مثبت، 108 نفر نماينده حاضر و 212به تشكيك راي دادند و با راي مجدد مجلس با 

 . راي ممتنع اين طرح را به تصويب رساندند4
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

هاشمي رفسنجاني آانديداي انتخابات رياست جمهوري :آزي حزب اسالمي آارعضو شوراي مر
  شود مي

  2004 سپتامبر 22 – 1383 مهر 1چهار شنبه 
معتقدم هاشمي رفسنجاني قطعًا : يك عضو شوراي مرآزي حزب اسالمي آار گفت: خبرگزاري فارس

  .شود آانديداي انتخابات آينده رياست جمهوري مي
: گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با بيان اين مطلب اظهار داشتسيد عباس احمدي در 

  . حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري آينده قطعي است
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در ديداري آه اعضاي مجلس خبرگان و آقاي مشكيني با هاشمي رفسنجاني داشتند، نيز : وي افزود
دي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي راهكارهاي اساسي هاي اقتصا ايشان بيان آردند آه بايد در زمينه

را ارائه آرد آه اين سخنان حاآي از داشتن برنامه آامل و آمادگي ايشان براي حضور در انتخابات 
  . باشد رياست جمهوري مي

اين عضو شوراي مرآزي و دفتر سياسي حزب اسالمي آار با اشاره به سخنان هاشمي رفسنجاني 
ها   اين :آند، تصريح آرد ضرورت نظام و انقالب ايجاد آند در انتخابات شرآت ميآه عنوان آردند اگر 

زدند آه نسبت به انقالب آدمي يا بايد ديوانه باشد يا عاشق آه  سخناني است آه آقاي رجايي مي
  . البته ايشان خود عاشق انقالب بودند

آنند آه خود افراد حاضر به هزينه  برخي احزاب آانديداهايي را مطرح و از آنها حمايت مي: وي افزود
  . خواهند اعالم آنند آه براي حضور در صحنه انقالب و نظام آماده هستند آردن نبوده و نمي

تاآنون حزب اسالمي آار دو ديدار را با اآبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
  . براي دعوت به حضور در انتخابات رياست جمهوري داشته است

اگر به اين : هاشمي رفسنجاني پيش از اين در پاسخ به سوال فارس در مورد آانديداتوري خود گفته بود
نظران فكر آنند آه آار رياست جمهوري را  ها و صاحب احساس واقعي برسم آه جامعه، شخصيت

هم گيري خوا توانم انجام دهم و بهترين هستم، براي شرآت در انتخابات رياست جمهوري تصميم مي
  . آرد

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
 کشته شدن دومين گروگان آمريکايی/ سقوط يک فروند هليکوپتر ارتش آمريکا / انفجار در بغداد 

  2004 سپتامبر 22 – 1383 مهر 1چهار شنبه 
د پايتخت عراق منفجر شد و صبح امروز يک خودرو بمب گذاری شده درمقابل يک رستوران در غرب بغدا

 . تن و زخمی شدن دهها تن ديگر نيز شد 11منجر به کشته شدن دستکم 
بالفاصله : منابع پزشکی عراق اعالم کردند " سوا" به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راديو آمريکايی

ر شدند و با پس از وقوع اين حادثه نيروهای امنيتی عراق به همراه نيروهای آمريکايی درمحل حاض
 .بستن منطقه از نزديک شدن افراد به محل جلوگيری به عمل آوردند 

دو فرد مسلح عراقی با بمب دستی به نيروهای :  ارتش آمريکا هم امروز با  انتشار بيانيه ای اعالم کرد 
 .آمريکايی در  نزديکی شهر تکريت حمله کردند و يک نظامی آمريکايی راکشتند 

اين اقدام زمانی صورت گرفت که نيروهای آمريکايی سرگرم گشت زنی در : ه استدراين بيانيه آمد
 .خيابانهای نزديک به شهر تکريت بودند 

خبرديگر اينکه سخنگوی نظاميان آمريکايی امروز از سقوط يک فروند هليکوپتر بلک هوک به هنگام 
 .ن آن خبر داد برخواستن از شهر ناصريه درجنوب عراق و زخمی شدن سه تن از سرنشينا

گزارشهای . ارتش آمريکايی قصد دارد علت سقوط اين هليکوپتر را بررسی کند : اين سخنگو افزود 
گروه ابومصعب الزرقاوی عضو برجسته گروهک تروريستی القاعده از سربريدن : دريافتی حاکيست 

 .دومين گروگان آمريکايی ربوده شده درعراق خبرداد 
جسد يک تن در عراق کشف شده اما هنوز معلوم نشده که جسد : گفت يک مسئول نظامی آمريکا 

 .گروگان آمريکايی است يا خير" جک هيسلی "
پيشتر گروه توحيد و الجهاد وابسته با الزرقاوی دو گروگان آمريکايی و يک گروگان انگليسی را که چند 

آنها آزادی اين سه . رده اندروزپيش در کوی المنصور عراق به گروگان گرفته بودند تهديد به مرگ ک
 .گروگان را مشروط به آزادی زندانيان عراقی کرده بودند

خبرديگر اينکه نيروهای آمريکايی در ساعات اوليه صبح امروز دست به عمليات گسترده ای  در شهرک 
ن مناطقی صدر بغداد زد به طوری که هليکوپترها  و هواپيماهای جنگنده اين کشور با پرواز در ارتفاع پايي

 .از اين شهرک را بمباران کردند 
  .هنوز از ميزان تلفات و خسارات احتمالی اين حمله خبری منتشر نشده است 

 
     اسراييل  با وزير امور خارجه  وزير عراق  برانگيز نخست ديدار بحث,  افتاد   اتفاق  ملل در سازمان

  2004 سپتامبر 23 – 1383 مهر 2 شنبه پنج:اعتماد
 را   رژيم  اين  وزير امور خارجه  شالوم  سيلوان يي  ديدار چند دقيقه  اسراييل ديروز مطبوعات:  الملل  بين گروه

  . آردند  منتقل  زيادي  و تاب  با آب با اياد عالوي
  مثال« سفر   همراه  بود، به  همراه  و خنده  با مزاح  آه  با شالوم  عالوي  آوتاه وگوي  و گفت  دادن دست

 با   عرب  گروهي هاي  رسانه  اتفاق  به  شد اآثر قريب  باعث  اسراييل  به  ارشد چلبي معاون»  اللوسيا
   و خبر از حضور گسترده  درز آرده  پرده  از پشت  آه  ديگر از اخباري  و برخي  دو حادثه  اين  به توجه

   رسميت  را به  اسراييل  ممكن رصت ف  در اولين  آنند، عراق دهند، اعالم  مي ها در عراق صهيونيست
  . امريكا خواهند داد  را به  سياسي  پاداش  و نخستين خواهد شناخت

   مجمع  نشست  در حاشيه  و اياد عالوي  شالوم  ديدار سيلوان  گسترده  با انعكاس  عربي هاي رسانه
 در   اسراييل  و وزير خارجه راق ع  موقت  وزير حكومت ديدار نخست:  داشتند  اعالم  ملل  سازمان عمومي
   عربي هاي  رسانه  لبنان  السفير چاپ  روزنامه  گزارش به. برگزار شد  و بسيار دوستانه  صميميت نهايت
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 از   بسياري  آه  پرداختند، بطوري  و شالوم عالوي»  دوستانه« ديدار   ارزيابي  به  مختلف  با تيترهاي جهان
  هاي  برگزار شد، رسانه  بسيار دوستانه  آه  شده بيني  ديدار غير پيش اين: ند داشت ها بيان  رسانه اين

   و شوخي  دادن  از دست ها حتي  رسانه  اين  آه ، بطوري  است  آرده زده  را نيز شگفت  اسراييل خبري
 از   ديدار پس ين در ا شالوم:  السفير نوشت.اند  نيز نوشته  و عراقي  اسراييلي  مسوول  دو مقام  اين آردن

 برقرار   در خاورميانه  صلح  آه  اميدوار است اسراييل:   اظهار داشت  با عالوي  و خنده  شوخي دقايقي
  !شود
)!(  بماند  باقي  در خاورميانه  دموآراتيك  تنها دولت  عنوان  به  اسراييل  آه  نيستيم  آن ما خواهان:  افزود وي

 ديگر   از اسراييل  بپيوندد و پس  اسراييل  روند دموآراتيك  اين  نيز به  عراق  آه  هستيم و خواستار آن
 بپيوندد،   وقوع  به  اتفاق  اين  آه در صورتي:   گفت شالوم. روند بپيوندند  اين  نيز به  خاورميانه آشورهاي
،   شالوم  و سيلوان زير عراق و ، نخست اياد عالوي. خواهد شد  و جهان  در منطقه  ثبات  برقراري منجر به

  . با يكديگر ديدار آردند  عمومي  مجمع  نشست  در حاشيه  اسراييل وزير خارجه
 خود در  هاي  در آگهي  هم اسراييل»  سليكوم «  شرآت شود آه  منتشر مي ها در حالي  تحليل اين

   به  و اسراييل  عراق  همراه هاي فن تل  قراردادي  خبر داد طي  اسراييلي  شهروندان  به  اسراييل مطبوعات
  در اين. خواهند بود  فعال  عراق  خاك  در آل  اسراييلي  همراه هاي  تلفن  پس  و از اين  شده يكديگر متصل

 خود   قبلي  تا از مواضع  داشت  را بر آن  عالوي  دولت  در عراق  امريكايي  گروگان  دومين  شدن  سربريده حال
   منبع يك.در بند خود را آزاد آند( دوزن )  زنان  از مهمترين  يكي  است  آند آماده  و اعالم ده آر نشيني عقب
   تسليحات  ساخت  سرپرستي آه»  طه رحاب«:  خبر افزود  اين  با اعالم  عراق  دادگستري  در وزارت آگاه

 از  تواند با قرار وثيقه  و مي  نداشته  عراق  دولت  براي  خطري  پس  از اين  داشت عهده  را به  عراق ميكروبي
  . آزاد شود زندان
 ياد آردند   مسوول  منبع  با نام  از وي  گروهي هاي  خود نشد و رسانه  نام  افشاي  حاضر به  آه  منبع اين

   افراد تحت  نفره55   در ليست  نامش آه»  طه رحاب«.آزاد خواهد شد( ديروز) امروز  طه تاآيد آرد رحاب
 خود   و بطور داوطلبانه  است  عراق  سابق وزير نفت» عامررشيد« نبود همسر   امريكايي  نيروهاي عقيبت

   آه است»  عماش  صالح هدي «  عراقي  زنداني  معروف ديگر زن. بود  آرده  امريكايي  نيروهاي را تسليم
   صدام  به  عراقي هاي  شخصيت ن نزديكتري  بود و از جمله  عراق  بعث  حزب  آشوري  رهبري عضو شوراي

   شرآت  هم  عراق  جنگ  در شوراي  بود آه  تنها زني وي.  بود  شده  اعدام  وي  توسط  پدرش  آه حسين
   سايت  در يك  زرقاوي  رهبري  توحيد و جهاد به  گروه شود آه  منتشر مي  خبر در حالي اين.آرد مي

 و در   سر بريده  خود را هم  گروگان  خود دومين  ساعته24   مهلت پايان از   آرد پس  اعالم  اسالمي اينترنتي
  ان. ان. سي. دچار خواهد شد  سرنوشت  اين  به  هم  انگليسي  گروگان هايش  خواسته  به  توجه  عدم صورت
ا  امريك  سفارت  تحويل  عراق  پليس  بود توسط  جدا شده  از بدنش  سرش  آه  خبر داد جسد شخصي هم

 شدند   موفق  هم  امريكايي  نيروهاي در مقابل. است»   هينسلي جك «  به  شد و ظاهرا متعلق در عراق
»   جمعه عمر يوسف «  خانواده  خبري  منابع  گزارش به. درآورند  را از پاي  زرقاوي  دستياران  از مهمترين يكي
   را در عراق  وي شودخبر مرگ  مي  محسوب ي زرقاو  گروه  تئوريسين آه»   الشامي  انس ابي «  به ملقب

  .تاييد آردند
   زمين  هوا به  موشك  يك  اصابت  در جريان  گذشته تبار جمعه  اردني  ساله35 مرد   اين  گزارش  اين براساس
  آشتار دوباره. درآمد  بغداد از پاي  در غرب  ابوغريب  به  نزديك يي  در منطقه  امريكايي آوپترهاي هلي

 ديروز   از اخبار مهم  بغداد هم  نقطه ترين  از شلوغ  در يكي  صدر و انفجار بمب  در شهرك  عراقي شيعيان
 از   تجمعي  به  شده گذاري  بمب  با اتومبيل  فرد انتحاري  يك  حمله  در جريان  خبري  منابع  گزارش به.بود

   زخمي ها غيرنظامي  ده  نفر از جمله52   آم ست و د  نفر از آنها آشته6   حداقل  عراق  گارد ملي پرسنل
   مراآز تجاري  از مهمترين ، يكي  الجامعه  در محله  واقع  الربيع  در خيابان  آه  تروريستي  حمله در اين.شدند

   در شهرك  ديگر وضعيت از سوي. شد  آتش  طعمه  هم  اتومبيل ، چندين  گرفت  و آمد بغداد صورت و پررفت
   مقتدا صدر در اين  از دستياران  از يكي  نقل  به  خبري منابع.   است  شده  بحراني ر ديگر بشدتصدر با
   عراق  امريكا و گارد ملي  دريايي  با تفنگداران  درگيري  در جريان  عراقي15   آم  خبر دادند دست شهرك
  . شدند  زخمي  نفر ديگر هم52   آم  و دست آشته
آوپتر   و هلي  از تانك  و هوا با استفاده  را از زمين يي  گسترده  عمليات شنبه  سه ه امريكا شامگا ارتش
  . شهر آغاز آرد  در اين  مهدي  ارتش  مراآز تجمع عليه

 در  يي  لحظه  سنگين هاي  سالح آوپترها و آتش  پرواز هلي ها خبر دادند صداي  درگيري  از محل خبرنگاران
 شهر   در داخل ما اآنون:   گفت  رابطه  امريكا در اين  ارتش ، سخنگوي  سميت فليپ. نشد  شهر قطع اين

   درگيري شوند در حال  مي  شهرك  اين  بازسازي  عمليات  از سرگيري  مانع  آه هايي  و با تروريست هستيم
  . هستيم

   دو طرف  بين بس  آتش امه توافقن  امريكا را نقص  ارتش  اقدام  صدر اين  طرفداران  آه  است  در حالي اين
   عنوان  را به  عراق ، آل  چند شهر مذهبي  محدود به  نگاه  جاي  خواستند تا به  نجف  و از مرجعيت اعالم
 و ديروز   پريشب حمالت. شوند  وارد عمل  شهرك  آشتار در اين  به  دادن  پايان  و براي  اعالم  مقدس اماآن

   چند مليتي  و نيروهاي  عراق  گارد ملي  گسترده هاي  عمليات  صدر در ادامه  شهرك  به  امريكايي نيروهاي
 مقتدا صدر   از دستياران  چند تن  و دستگيري  و نجف  و بصره ها در ناصريه  صدري  اصلي هاي  پايگاه عليه
  .پذيرد  مي صورت

در ( سيا) امريكا   اطالعات  سازمان ش گزار  رد نتايج برد ضمن  بسر مي  در نيويورك  آه  ديگر عالوي از سوي
   بين  مشكلي  شد، هيچ  آشور مدعي  در اين  خانگي  جنگي  وقوع  و احتمال  عراق  با اوضاع رابطه
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 در   آنچه  ديگر وجود ندارد بلكه ها از سوي  با آردها و ترآمن  سو و اعراب  از يك  تسنن  و اهل شيعيان
   سو و دشمنان  از يك  عراق  ملت  و دوستان  عراق  ملت  بين  آه  است نگي ج  است  در جريان  اآنون عراق
   دموآراسي  سوي خواهند ما به  نمي  عراق  ملت  دشمنان  چون  است  ديگر در جريان  از سوي  ملت اين
  .  برويم پيش

 
گيري  ي تصميم  هسازمان اطالعات عراق با تهيه گزارشي سري از عملكرد گروه الزرقاوي در عراق و نحو

  .و پراآندگي اعضاي اين گروه، اين گزارش را در اختيار برخي از آشورهاي اروپايي و آمريكايي قرار داد
  2004 سپتامبر 22 – 1383 مهر 1چهار شنبه 

 اين گزارش -چاپ عربستان-ي الوطن  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  :يل تدوين شده استسري به ترتيب ذ

 عضو از داخل عراق و آشورهاي 1500 تا 1000بيش از “ توحيد و جهاد” گروه الزرقاوي معروف به گروه -1
هاي مختلف وجود دارند اما گروه نزديك  عربي دارد آه در ميان اين افراد آارشناسان مواد منفجره و سالح

تند از افراد غير عراقي آه در گذشته نيز با او در ارتباط اند، عبار به الزرقاوي آه در تماس نزديك با او بوده
آارشناس موشك است آه عضو سابق سازمان “ ابوعلي”ترين اين افراد  اند آه از برجسته مستمر بوده

، آارشناس مواد منفجره يكي ديگر از اين افراد است آه “ابو محمد”چنين  هم. نظامي صدام بوده است
  .باشد و پيش از ورود به عراق در دانمارك حضور داشت مياز نظاميان سابق لبناني 

شود آه هر يك از اين   فرمانده تشكيل مي9 فرماندهي گروه الزرقاوي آه در فلوجه مستقر است، از -2
، “عمر بازياني”هاي عمليات مسلحانه در عراق را به عهده دارند؛ از جمله  افراد رهبري يكي از جبهه

ي  ه مدتي پيش از سوي نيروهاي پليس عراق دستگير شد اما پس از ارايهي بغداد است آ فرمانده
ي شمال عراق؛  ي منطقه ، فرمانده“حسين سليم”. اطالعاتي بسيار مهم با فرد ديگري مبادله شد

باشند اما معاون الزرقاوي  ي موصل مي ، فرمانده“ابوطلعت”ي استان االنبار و  ، فرمانده“عبداهللا ابوعزام”
معروف است آه “ ابومهدي الشامي”شود، به  وان دست راست و معاون ارشد او محسوب ميآه به عن

  .است“ حسن ابراهيم”تابعيت سوري دارد و مسوول اطالع رساني گروه القاعده نيز شخصي به نام 
ي   عضو از اين افراد در منطقه500: اند  اعضاي گروه القاعده به ترتيب ذيل در عراق پراآنده شده-3
 عضو ديگر 400اند،  مستقر شده“ ابونواس الفلوجي” شخصي با نام مستعار   و تحت فرماندهي جهفلو

 عضو ديگر در 50 تن در بغداد، 50 عضو ديگر در االنبار، 60ي موصل مستقر هستند،  اين گروه در منطقه
ه و ديگر اعضاي ي القائم، در نزديكي مرزهاي سوري  نفر در منطقه150 عضو ديگر در ديالي، 80سامراء، 

  .اند اين گروه در مناطق مختلف ديگر عراق پراآنده شده
ها و انبارهايي از مواد منفجره و سالح در مناطق مختلف عراق دارد آه تنها   گروه الرزقاوي مخفيگاه-4

  .ها اطالع دارد، الزرقاوي و معاونين او هستند شخصي آه از محل اين مخفيگاه
بديل عراق به جهمني براي ملت اين آشور و ديگر افراد خارجي است آه اين  گروه الزرقاوي درصدد ت-5

ور نگه داشتن جنگ داخلي و فتنه انداختن ميان طوايف سني و شيعه در اين  ي شعله امر تنها بواسطه
  .شود آشور ميسر مي

هاي  داده: تهاي اطالعاتي اروپا نوش ي الوطن به نقل از منابع موثق از سازمان از سوي ديگر روزنامه
اطالعاتي موثق به دست آمده بيانگر آن است آه الزرقاوي خود را براي انجام يك عمليات تروريستي 

ي  آند آه اين عمليات بواسطه  سپتامبر در آمريكا يا يكي از آشورهاي اروپايي آماده مي11بزرگ مانند 
  .نجام خواهد گرفتسازماندهي با عناصر اطالعاتي سري اين گروه در آشورهاي اروپايي ا

الزرقاوي بر خالف گزارشات تدوين شده در ارتباط مستقيم با بن الدن نيست و : اين منابع تاآيد آردند
  .آند وي در حال حاضر به صورت آامال مستقل عمل مي

در عراق آه “ توحيد و جهاد”ي قانونگذاري گروه  ي خبري الجزيره از آشته شدن رييس آميته شبكه
  . گيري سه خارجي و آشتن دو تن از آنها است، خبر دادمسوول گروگان

ي خبري الجزيره، منابع عراقي اعالم  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آه به ابو اناس الشامي معروف “ توحيد و جهاد”ي قانونگذاري  عمر يوسف جمعه، رييس آميته: آردند

  .ا به خودرويش در ابوغريب آشته شده استي هوايي آمريك بود، در حمله
، الشامي يكي از دو شخصيت اصلي اين گروه “توحيد و جهاد”براساس اطالعات پايگاه اينترنتي گروه 

  . ي گروه بوده است وي يكي از طالب مشهور در اردن بوده و سازمان دهنده. معرفي شده است
عراق ترك آرد و مسوول ابالغ دستورهاي عملياتي ي آمريكا به عراق، اردن را به قصد  وي پس از حمله

  .گروه بود
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر1: روزنامه های تهران
  2004 سپتامبر 22 – 1383 مهر 1چهار شنبه  -بي بي سي 

ه هيات روزنامه های چهارشنبه تهران از واکنش های تازه مقامات عالی رتبه ايران نسبت به قطعنام
رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی خبر داده و در صدر اخبار خود از زبان رييس جمهور نوشته اند ايران 

  .فن آوری هسته ای را بدون عالقه به بمب اتمی دنبال خواهد کرد
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استيضاح وزير راه و تاثير محدوديتی که مجلس برای سرمايه گذاری های خارجی ايجاد کرده از ديگر 
  . های روزنامه های چهارشنبه تهران استگزارش

رييس دولت در مدرسه دخترانه ای در جنوب تهران با به صدا درآوردن زنگ آغاز سال کيهان به نوشته 
  .تحصيلی را اعالم داشت

 خبر داده که رييس مجلس هم که وعده داده بود تا تعيين نماينده شهر زلزله زده بم، نماينده اطالعات
  .اشد در آغاز سال تحصيلی در آن شهر زنگ را به صدا درآوردآنان در مجلس ب

امروز اول مهر همزمان با آغاز سال تحصيلی است و روزنامه های تهران در صفحات اول خود با چاپ 
عکس هايی از کودکان سال اول دبستان، که ديروز بر سر کالس های درس رفتند، خبر از ترافيک به هم 

يد کرده اند که رييس جمهوری در مدرسه دخترانه ای در تهران و رييس مجلس پيچيده شهرها داده و تاک
  . در بم آغاز سال تحصيلی را اعالم خواهند کرد

 هزار دانش آموز درمقاطع مختلف تحصيلی سرکالس ١٩٨ ميليون و ١۶ امسال همشهریبه نوشته 
  .های درس حاضر می شوند

 خبر داده که طرح جام جمن را در صدر اخبار خود آورده و  تصميم های جديد هسته ای ايراايرانروزنامه 
الزام دولت به مختومه کردن پرونده هسته ای ايران در اجالس آتی شورای حکام آژانس بين المللی 

انرژی اتمی در مجلس آماده شده که در بخشی از آن تاکيد شده که اگر در نوامبر اين خواسته محقق 
ای خروج جمهوری اسالمی ايران از پيمان منع توليد و گسترش نشد دولت ظرف يک هفته، تقاض

  .را به آژانس بين المللی انرژی اتمی تسليم کند) N.P.T(سالحهای هسته ای 
تی .پی . از قول يکی از نمايندگان محافظه کار تهران در مجلس نوشته که خارج شدن از ان آفتاب يزد

  . س پيش بينی شود نظر دشمنان محقق شده استخواست آمريکاست و اگر چنين امری در طرح مجل
 در مقاله ای درباره بحران هسته ای خواستار تغيير سياست های جمهوری اسالمی شده همشهری

و از جمله نوشته مسئول پرونده هسته ای و هيات ديپلماتيک و سخنگوی هيات بايد در اظهارات خود به 
  . ن يک بحران برای نظام طرح و جلوه ننمايدشيوه ای عمل کنند که پرونده هسته ای به عنوا

 متوجه حسين موسويان، سخنگوی هيات مذاکره گر ايران است که گفته بود همشهریانتقاد اصلی 
  . مقامات کشور ممکن است ادامه تعليق غنی سازی را مورد بررسی قرار دهند

بار خود آورده و از زبان نمايندگان تی را در صدر اخ.پی . نيز طرح نمايندگان مجلس برای خروج از انکيهان
محافظه کار مجلس نوشته که با تصميم هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی دليلی بر عضويت 

  .ايران در اين پيمان وجود ندارد
 از زبان احمد خرم، وزير راه ايراندر ادامه کشمکش های تازه مجلس و اکثريت محافظه کار آن با دولت، 

که استيضاح وی قطعی شده، نوشته است اجازه نخواهم داد که افراد سودجو پورسانت های و ترابری 
  .فراوان از محل قراردادها به دست آورند

 وزير ارتباطات هم در انتقاد از طرح دوفوريتی مجلس در لغو قرارداد با شرقاز سوی ديگر، به نوشته 
ته اين بهترين قراردادی است که برای موبايل شرکت مختلط ايران و ترکيه برای شبکه تلفن همراه گف

بسته شده و در صورت لغو آن، با طرح موضوع در محاکم بين المللی مجبوربه پرداخت غرامت خواهيم 
  . شد

 از تشنج بين نمايندگان محافظه کار مجلس بر سر گزارش مرکز پژوهش های مجلس خبر داده اعتماد
 و احمدتوکلی، نماينده تهران، در جلسه ديروز مجلس بر سر روبرو که بين ايرج نديمی، نماينده الهيجان،

  .شدن مجلس و دولت بروز کرد
 با انتقاد از فستيوال حيوانات خانگی، که ديروز در تهران برگزار شد، با رد گفته های رييس رسالت

 با انجمن حمايت از حيوانات، با نگهداری سگ های خانگی مخالفت کرده و نوشته هر کس اندکی
  . مباحث فقهی آشنا باشد می داند که سگ از نجس هاست و نبايد با هيچ کس تماس پيدا کند

، با اشاره به انتقادهايی که برسر برپايی جشنواره جوانان و جشن خانه سينما ابراز رسالتنويسنده 
شن شده، نوشته است که بعد از آن دو جشنواره اين سومين حادثه ای است که چشممان به آن رو

  . می شود
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