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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 

  
   شد   آشيده  تشنج  به  مجلس  مقابل  معلمان تجمع

  2004 سپتامبر 26 – 1383 مهر 5يكشنبه 
   به  دست  اسالمي  شوراي  مجلس  ديروز در مقابل  از صبح  آه التدريسي  حق  از معلمان  تعدادي تجمع
   امام  خيابان  خود را به  تجمع  آننده  تجمع علمانم. شد  آشيده  تشنج  به  لحظاتي  بودند براي  زده تجمع

   در محل  انتظامي  و حضور نيروهاي  خيابان  مسدود شدن  امر باعث  اين آشيدند آه(  ره) خميني
   قطعي  جواب خواهيم  و وعيد نمي  نظير وعده  شعارهايي  مجلس  در مقابل آنندگان تجمع.شد
... و  نياز نداره  آزمون  چند ساله التدريسي  دهند، حق  را نجات د، معلمان دهن  جواب ، مخالفين خواهيم مي

  حد فاصل(  ره)  خميني  امام  خيابان التدريس  حق  معلمان  اقدام  دنبال  به  انتظامي نيروي.دادند سر مي
 تا تردد بطور  رفته آنار   از خيابان  خواست آنندگان  حر را مسدود آرد و از تجمع  وليعصر تا ميدان خيابان
 . گيرد  صورت عادي

  
  تهران تجمع مقابل دانشگاه 

  ٢٠٠۴ سپتامبر ٢۶ – ١٣٨٣ مهر ۵يکشنبه 
عصر يکشنبه تجمعی در مقابل دانشگاه تهران و خيابان های اطراف آن برپا شد که با دخالت نيروی 

. لف حکومت برگزار گرديداين تجمع به دعوت برخی رسانه ها و گروه های مخا. انتظامی پراکنده گرديد
  به گزارش خبرگزاری کار ايران

های مخالف نظام   تجمع غير قانونی تعدادی از هواداران گروه: خبرگزاری کار در خبری در اين زمينه نوشت
  . های اطراف با دخالت نيروی انتظامی پايان يافت  در مقابل دانشگاه تهران و خيابان

گيری آاسته   به نحو چشم) در لحظه مخابره خبر (جمعيت تجمع آننده تعداد , به گزارش خبرنگار ايلنا
  . روهای مقابل دانشگاه تهران در حال رفت و آمد است  شده اما جمعيت غير عادی همچنان در پياده

تعداد ماموران نيروی انتظامی نيز در مقايسه با ساعات اوليه اين تجمع غير قانونی آاهش يافته و 
های اطراف دانشگاه تهران و   نتظامی در تالش برای برقراری نظم و آرامش در خيابانماموران نيروی ا

های اطراف دانشگاه و تسهيل عبور و مرور خودروها   همچنين بازگرداندن وضعيت عادی به خيابان
  .هستند

  تجمع عده اي در حوالي ميدان انقالب با حضور نيروي انتظامي پايان يافت
دود ساعت چهار و نيم بعد از ظهر،عده اي در خيابان انقالب و روبروي دانشگاه عصر امروز ح: ايسنا 

  . تهران تجمع آردند
،اين افراد به دست زدن، پايكوبي، پخش )ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران 

جب اخالل در شيريني و دسته گل اقدام آرده ، سپس به سر دادن شعار پرداختند آه اين اقدام مو
  .ترافيك خيابان انقالب وازدحام مردم آنجكاو شد

 ، 18نيروي انتظامي با تذآر اقدام به پراآنده آردن اين افراد و دعوت از آنان به ترك محل وحوالي ساعت 
  . افراد ي را آه حاضر به ترك خيابان نبودند ،متفرق آرد

  .از آشوربودندبه نظر مي رسد اين افراد تحت تاثير اپوزوسيون خارج 
  پايان تجمع اخاللگران در مقابل پارك ملت 

به رغم تبليغات گسترده يك شبكه تلويزيوني فارسي زبان خارج از آشور براي : خبرگزاري فارس
آشاندن مردم به خيابانهاي تهران، تجمع فرصت طلبان آه عصر امروز در جلو دانشگاه تهران آغاز شده و 

  .ت در خيابان ولي عصر ادامه يافته بود، دقايقي پيش پايان يافتساعاتي پيش در جلو پارك مل
به گزارش خبرنگار فارس، اوضاع هم اآنون در آنترل آامل پليس است و اخاللگران آه بي هدف سوت و 

  . آف مي زدند متفرق شده اند
قالب، هنگام ءاستفاده از شلوغي عصرگاهي در ساعات پرتردد خيابان ان اخاللگران شامگاه امروز با سو

روي مقابل دانشگاه تهران به عابرين تبريك مي گفتند اما رهگذراني آه از موضوع تبريك  راه رفتن در پياده
  . گران با تمسخر پاسخ مي دادند مطلع نبودند دچار حيرت شده و بعضا به اخالل

 را به حرآت به سمت تعدادي از اخاللگران با مايوس شدن از ايجاد آشوب در مقابل دانشگاه تهران مردم
پارك ملت دعوت آرده و ساعتي بعد آشوب طلبان با حضور در مقابل اين پارك اقدام به ايجاد اخالل در 

  . اند نظم عمومي آرده آه با حضور به موقع نيروهاي انتظامي و ضد شورش، متفرق شده
ري بدهند با آف و سوت خبرنگار فارس مي گويد اخاللگران آه اآنون متفرق شده اند بدون اينكه شعا

  . تالش داشتند مردم را با خود همراه آنند آه اين اقدام آنها عمدتا با تمسخر مردم روبرو شده است
بر اساس اين گزارش، نيروي انتظامي آه به خوبي توانسته است بدون هيچ مشكلي اخاللگران را در 

 داشته و رهگذراني آه مورد آزار دستيابي به اهداف خود ناآام آند، آنترل خيابانها را در دست
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 بودند، با حضور در مقابل ماموران نيروي انتظامي از آنها به دليل عملكرد خوبشان  اخاللگران قرار گرفته
  . آنند تقدير و تشكر مي

  . در اين تجمع تاآنون هيچ درگيري و تنشي گزارش نشده است
  تجمع در ميدان انقالب

 نفر با تردد بي هدف در خيابان انقالب روبروي 100تي آمتر از عصر امروز جمعي: خبرگزاري فارس
  .دانشگاه تهران در نظم عمومي اخالل آردند

استفاده از شلوغي  به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، از مقابل دانشگاه تهران، اين افراد با سوء
بل دانشگاه به عابرين و روي مقا طبيعي در ساعت پرتردد خيابان انقالب ، هنگام راه رفتن در پياده

اما هيچ آس از موضوع تبريك مطلع نبود و به همين دليل شهروندان، آه از . شهروندان تبريك مي گفتند
گران را با  اين وضعيت ناراحت بودند و حضور آنها را مخل آسايش خود مي ديدند، پيام تبريك اخالل

  . تمسخر پاسخ مي دادند
تا اين : تظامي آه با آرامش آامل در محل حضور دارند خبرداد و افزودخبرنگار ما از حضور نيروهاي ان

  . لحظه هيچگونه درگيري در ميدان انقالب در مقابل دانشگاه تهران صورت نگرفته است
اين در حالي است آه تجمع آنندگان با سوت زدن و آف زدن قصد دارند تا نظم عمومي شهر را برهم 

  . بزنند
ن اين اقدام در پي تبليغات گسترده چند هفته اخير يكي از افراد ضد انقالب و به گفته يكي از حاضرا

. اي فارسي زبان وي در آمريكا پخش شده صورت گرفته است سلطنت طلب آه از طريق شبكه ماهواره
همزمان با تبليغات گسترده چند هفته اخير اين فرد، شبكه هاي ديگر ضد انقالب اظهارات وي را مورد 

  . ار دادندتمسخر قر
آسبه ميدان انقالب و اطراف دانشگاه تهران از ترس اين آه مبادا اراذل و اوباش آسيبي به اموال آنها 

  . هاي خود شاهد ماجرا هستند ي مغازه هاي خود را بسته و از پشت آرآره بزنند، مغازه
گران را  يز اخاللآم نيروي انتظامي در تالش است تا با رعايت آرامش عمومي شهر، به صورت مسالمت

متفرق آنند، اما اين افراد هر از چند گاهي به صورت بي هدف، باسوت زدن و آف زدن براي دقايقي جو 
را متشنج مي آنند، اما عدم همراهي مردم با آنها، باعث شده آه اهداف اين عده معدود محقق 

  . نشود
  . ان درگيري صورت نگرفته استدر حال حاضر نيروي انتظامي تسلط آامل بر اوضاع داشته و آماآ

  هاي بعد از ظهر يکشنبه  هاي تهران از نخستين ساعت حضور گسترده مردم در خيابان
  ٢٠٠۴ سپتامبر ٢۶ – ١٣٨٣ مهر ۵يکشنبه 

حضور گسترده مردم در خيابان هاي تهران از نخستين ساعت هاي بعد از ظهر يکشنبه، با واکنش 
شماري از خيابان هاي اطراف دانشگاه تهران بسته . رو شدماموران امنيتي و پليس ضد شورش روب

خبرنگار راديوفردا از تهران گزارش مي دهد که حد فاصل . شده و رفت و آمد در شهر مختلف شده است
در اين ميان کسي . چهار راه وليعصر و چهار راه پارک به خاطر تردد زياد ماشين ها يک طرفه شده است

تمامي ورودي ها و خيابان هايي . ين مردم و نيروي انتظامي رخ نداده استشعار نمي دهد و درگيري ب
مردم . که به خيابان انقالب منتهي مي شوند از نخستين ساعت هاي امروز بعد از ظهر مسدود است

  . به همديگر تبريک مي گويند و دليلي هم براي تبريک ذکر نمي شود
 در خيابان هاي تهران از نخستين ساعت هاي بعد از ظهر حضور گسترده مردم): راديوفردا(پريچهر فرزام 

شماري از خيابان هاي اطراف . يکشنبه، با واکنش ماموران امنيتي و پليس ضد شورش روبرو شد
  . دانشگاه تهران بسته شده و رفت و آمد در شهر مختلف شده است

ابان ها، و از جمله در خيابان شماري از مردم آمده اند بيرون، در يک سري از خي): تهران(آرش قويدل 
وليعصر، حد فاصل چهار راه وليعصر و چهار راه پارک، خيابان به خاطر تردد زياد ماشين ها يک طرفه شده 

در مجموع حضور مردم خيلي خيابان ها را شلوغ کرده است، .... من نديدم کسي شعار بدهد يا . است
ا و خيابان هايي که به خيابان انقالب منتهي مي همچنين تمامي ورودي ه. خصوصا خيابان وليعصر را

شوند را از ساعت هاي اول امروز بعد از ظهر مسدود کرده اند، و نيروي انتظامي هم در محل حضور 
  .اما هيچگونه درگيري بين مردم و نيروهاي انتظامي نشده است. دارد

  ند؟کسي درباره علت اين شلوغي ها صحبتي نمي ک): راديوفردا(ليلي صدر 
  

پنج مهر سالروز آزادي خرمشهر است، از طرف ديگر يک سري تبليغاتي که از طريق کانال : آرش قويدل
از ساعت هاي . خيابان انقالب تقريبا مي شود گفت که مسدود است. هاي ماهواره اي شده است

   .نخست امروز خيابان عمال مسدود بود، و بيشتر کساني بودند که پياده تا آنجا مي رفتند
  اين شلوغي و ترافيکي که االن هست عادي است و هر شب همينطور است؟.: ص.ل

درگيري .  دقيقه شب است22 و 11االن ساعت . نه شلوغي عادي هر شب قطعا نيست: آرش قويدل
مردم به همديگر . نيست، اما مردم زيادي آمدند و دارند تماشا مي کنند که ببينند که خبري هست يا نه

  .ندتبريک مي گوي
  چي را به هم تبريک مي گويند؟.: ص.ل

: هيچ دليلي نام برده نمي شود که چه چيزي را تبريک مي گويند، فقط به هم مي گويند: آرش قويدل
  .مبارک است
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 در اعتراض به 22/7/83جمعيت در تاريخ : گفت, هاي زيست محيطي  عضو جمعيت زنان مبارزه با آلودگي
 و آلودگي درياي خزر در مقابل استانداري مازندران با اخذ مجوز تحصن ها و سواحل  از بين بردن جنگل

  .آند  مي
  2004 سپتامبر 26 – 1383 مهر 5يكشنبه 

درگفت وگو با خبرنگار , محيطي  هاي زيست  عضو جمعيت زنان مبارزه با آلودگي, منصوره خسروشاهي
 زيست محيطي اولين تشكلي است هاي  جمعيت زنان مبارزه با آلودگي: گفت, سرويس اجتماعي ايلنا

 به طور رسمي فعاليت خود را آغاز آرده است و اولين رسالت اين جمعيت آموزش 1372آه در سال 
  .مسايل زيست محيطي به عموم مردم است

ها و سواحل، درياها   ها در اعتراض به آلوده آردن جنگل  ها و تحصن  برگزاري تجمع: وي افزود
هاي آموزشي براي پاآسازي منابع طبيعي، توصيه به حذف ظروف يك بار   الآارتتهيه پ, ها  ن  آوهستا

هاي اين تشكل در راستاي حفظ منابع   هاي نايلوني دستمال آاغذي و غيره از فعاليت  مصرف و آيسه
  .طبيعي است

ه ريزي براي تغذي  ها و همچنين برنامه  همچنين توصيه به تفكيك زباله: خسروشاهي خاطرنشان آرد
صحيح در مدارس و آموزش مربيان بهداشت براي ترويج فرهنگ زيست محيطي در مدارس و آموزش 

  .شهروندان و غيره از ديگر اقدامات اين تشكل است
دارد آه در آن به مسايل فرهنگي محيط " فرياد زمين"گفتني است؛ جمعيت نشرياتي مانند فصل نامه 

ه گردهمايي با حضور اساتيد محيط زيست براي همچنين يكشنبه اول هرما, پردازد  زيست مي
  .آند  ريزي و بررسي مسايل زيست محيطي برگزار مي  برنامه

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  هيچ عراقی از مشارکت در انتخابات مستثنی نخواهد بود 

  2004 سپتامبر 26 – 1383 مهر 5يكشنبه 
 اعالم کرد که هيچ شهروند اين کشور از مشارکت در انتخابات عراق مستثنی رئيس جمهور عراق

  . نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پايگاه اطالع رسانی ايالف، غازی الياور رئيس جمهور عراق امروز 

ن از وزارت دفاع عراق درحال حاضر به دنبال ايجاد شش گروهان نظامی جديد است که در آ: اعالم کرد
  .اعضای ارتش سابق نيز بهره خواهيم گرفت

اقدامات دولت عراق درسطح اهداف و اميدهای آن نبوده و اين امر چندين دليل داشت که : الياور گفت
  .می توان به ناامنی و دخالت های خارجی درعراق اشاره کرد

هيچ شهروند :  گفتوی ضمن تاکيد بر برگزاری انتخابات سراسری عراق در موعد از پيش تعيين شده
  .عراقی برای رای دادن و مشارکت کردن در روند انتخابات استثنا نخواهد شد

رئيس جمهور عراق همچنين با انتقاد شديد از تصميم آمريکا برای انحالل ارتش و سازمانهای امنيتی 
آنهاست، اين اقدام مجازات جمعی همه اعضای ارتش و سازمانهای امنيتی و خانواده های : عراق گفت

  .آنها در اساس عراقی هستند و حق دارند تا در کشورشان به شکل محترمانه زندگی کنند
قانون اداره دولت عراق در دوره انتقالی به استانهای مختلف عراق حق اداره امورات : الياور ادامه داد

  .خود را می دهد اما بايد دولت مرکزی، قدرتمند باشد
دراين  سفر دوره ای ، ضمن تبيين جايگاه عراق در : ی خود نيز عنوان کردوی درباره اهداف سفر اروپاي

  .جامعه جهانی ، براهميت و نقش اتحاديه اروپايی در سطح روابط بين الملل و عراق تا کيد شد
الياور با اشاره به اينکه به نفع آمريکا نيست که درعراق تنها باشد گفت که بايد ديگر قدرتهای برتر جهان 

  .ر عراق فعال باشند تا ثبات و امنيت در اين کشور و منطقه برقرار شودنيز د
  

  آنفرانس بين المللى براى انتخابات عراق برگزار مى شود
  2004 سپتامبر 26 – 1383 مهر 5يكشنبه :ايران

 آمريكا،(آشورهاى عضو گروه هشت  مصر، ترآيه، ايران، سوريه، اردن، عربستان سعودى، آويت و• 
 عضو دائم همچنين چين به عنوان يكى از پنج و)آانادا، آلمان، فرانسه، ايتاليا و روسيه اپنانگليس، ژ

  آنفرانس حضور خواهند داشت  شوراى امنيت در اين 
  

دولت بوش و اياد عالوى از آشورهاى غربى و چندين آشور خاورميانه از جمله ايران خواسته اند آه به 
  .ت عراق در ماه اآتبر آنفرانسى بين المللى را برگزار آنندمنظور تقويت روند برگزارى انتخابا

، وزير امور خارجه آمريكا با اعالم اين مطلب »آالين پاول«به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزارى رويترز، 
ما در صدد برگزارى نشستى محلى، با حضور تمامى رهبران : اظهار داشت» نيويورك تايمز«به روزنامه 

اين همان . ار شودعراق و اعضاى گروه هشت هستيم و اميدوارم آه اين نشست تا ماه اآتبر برگز
  .چيزى است آه اياد عالوى خواهان آن است

بوش نيز پنجشنبه گذشته در آاخ سفيد با نخست وزير عراق ديدار و تأآيد آرد آه انتخابات ملى عراق 
  .بايد در ماه ژانويه و در موعد مقرر و به رغم تمامى درگيرى ها و شورش ها برگزار شود
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جان «سناتور . ه انتخابات رياست جمهورى آمريكا برگزار مى شوداين آنفرانس پيشنهادى در آستان
نامزد دموآرات ها در انتخابات رياست جمهورى آمريكا، دولت بوش را متهم به عدم جلب حمايت » آرى

  .هاى بين المللى در رابطه با عراق آرده است
آمريكا به طور : گفتند» ايمزنيويورك ت«مقام هاى دولتى و ديپلمات هاى عرب و اروپايى در گفت وگو با 

پنهان طى هفته گذشته و در حاشيه نشست مجمع عمومى سازمان ملل متحد براى برگزارى اين 
  .آنفرانس فشار آورده است

  
به گفته آنها، هدف از برگزارى اين آنفرانس، مشروعيت بخشيدن به روند انتخاباتى عراق و وارد آردن 

  .عنوان شده استمعارضان عراقى به روند انتخاباتى 
بر اساس نظر طراحان اين آنفرانس، مصر، ترآيه، ايران، سوريه، اردن، عربستان سعودى، آويت و 

و همچنين ) آمريكا، انگليس، ژاپن، آانادا، آلمان، فرانسه، ايتاليا و روسيه(آشورهاى عضو گروه هشت 
  .ور خواهند داشتچين به عنوان يكى از پنج عضو دائم شوراى امنيت در اين آنفرانس حض

اآثر اين آشورها از ايده برگزارى آنفرانس بين المللى استقبال : مقام هاى عربى و اروپايى گفته اند
  .آرده اند، اما درباره انجام هر گونه تالش جهت تقويت موقعيت سياسى عالوى يا بوش ترديد دارند

ان آمريكايى در ترغيب براى برگزارى آشكار است آه سياستمدار: مقام هاى اروپايى و عرب اعالم آردند
  .اين آنفرانس نقشى اساسى ايفا مى آنند، اما مقام هاى دولت بوش اين ادعا را رد آرده اند

اين آنفرانس آه به احتمال زياد در سطح وزيران امور خارجه برگزار مى شود، از نظر بسيارى، آغاز مجدد 
 و عالوه بر عراق در رابطه با برنامه هاى هسته اى مذاآرات ميان مقام هاى ايرانى و آمريكايى است

  .ايران گفت وگو خواهد شد
ناآرامى در مناطق سنى نشين غرب بغداد تأثير نامطلوبى بر پيشبرد انتخابات داشته :پاول اظهار داشت

در همين حال . قضاوت شخصى من اين است آه راه سختى پيش رو داريم: وى تأآيد آرد. است
دست آم يك فروند راآت و سه گلوله خمپاره ديروز به سمت : نفت عراق اعالم آردسخنگوى وزارت 

  .شليك شد» بغداد«ساختمان وزارت نفت عراق در 
افزود آه حمله ياد شده به بروز خساراتى منجر » عاصم جهاد«به گزارش خبرگزارى فرانسه از بغداد، 

 تا ٣٠:١٢سه گلوله خمپاره بين ساعت هاى يك فروند راآت و :وى گفت. شد، اما تلفاتى در بر نداشت
 بعدازظهر ديروز شليك شد آه در چند نقطه خساراتى به بار آورد، شيشه هاى ساختمان را شكست ١

  .و به برخى از دفاتر آسيب رساند
 تفنگدار نيروى دريايى اين آشور در جريان دو حمله جداگانه ۴: از سويى، ارتش آمريكا ديروز اعالم آرد

  .نها در روز جمعه در غرب بغداد آشته شدندعليه آ
آه شهرهاى » االنبار«به گزارش خبرگزارى رويترز از بغداد، تفنگداران نيروى دريايى آمريكا در استان 

  .را در بر مى گيرد، مستقر هستند» فلوجه«و » رمادى«
يكا و آارمندان وزارت  نفر از نظاميان آمر٧٩٢بر پايه اين گزارش، از زمان آغاز جنگ در عراق دست آم 

  .دفاع اين آشور در جريان حمالتى عليه آنها در عراق آشته شده اند
 نظامى آمريكايى در عراق، جان ١٠۴٢با احتساب آمار مربوط به افراد آشته شده در حوادث غيرجنگى، 

خانه اى در همين حال، منابع پزشكى اعالم آردند آه در حمله هوايى و توپ. خود را از دست داده اند
 نفر ١۵جمعه شب ارتش آمريكا به شهر فلوجه عراق، هشت نفر از جمله يك زن و سه آودك آشته و 

  .ديگر زخمى شدند
در بيمارستان دولتى فلوجه به اين » سهيب محمود«به گزارش خبرگزارى فرانسه از فلوجه، دآتر 

  .ن بيمارستان منتقل شدند زخمى به اي١١هفت آشته از جمله يك آودك و سه زن و : خبرگزارى گفت
 بامداد ديروز ادامه يافت، ۵ جمعه آغاز شد و تا ساعت ٢٣بر پايه اين گزارش، در اين عمليات آه ساعت 

  .شهر فلوجه به آلى منهدم آرد» الضباط«يك هواپيماى آمريكايى نيز خانه اى را در محله 
ابومصعب «حل تجمع اعضاى گروه از سوى ديگر، ارتش آمريكا در بيانيه اى ادعا آرد آه به يك م

  .حمله آرده است» الزرقاوى
نيروهاى آمريكايى و ارتش ملى عراق به مسجد : ديروز گزارش داد» الجزيره«در اين ميان، شبكه خبرى 

  .در غرب شهر بغداد يورش بردند» ابن تيميه«
زان در برابر اين گزارش شده است آه خودروهاى نظامى آمريكايى و نفربرهاى ارتش عراق حامل سربا

سربازان : يكى از روحانيون عراقى به الجزيره گفت. مسجد تجمع آردند و سپس به مسجد يورش بردند
عراقى در هنگام جست وجو در اين محل اقدام به شكستن شيشه ها، تخريب اثاثيه و اشياى موجود 

  .در مسجد آردند
مين عليه گروهى از جوانان عراقى آه براى در عمليات آ: در تحولى ديگر، يك منبع پزشكى اعالم آرد

  .عضويت در گارد ملى اين آشور عازم غرب بغداد بودند، هفت نفر آشته و يك تن زخمى شدند
عمليات : بغداد گفت» اليرموك«در بيمارستان » صالح الدين«به گزارش خبرگزارى فرانسه از بغداد، دآتر 

  .روى داد» الجامعه«در محله » الربيع«آمين در خيابان 
به نقل از مسؤول آميته حمايت از خانواده شهيدان و مجروحان » آردستان تى وى«در همين ارتباط، 
  . پليس عراقى آشته شده اند١۵٠٠از زمان سرنگونى صدام تاآنون : پليس عراق گفت

پليس در اين مدت هزاران نفر از نيروهاى : افزود» سمير وايلى«اين شبكه ماهواره اى ديروز از قول 
  .عراق نيز زخمى و از آار افتاده شده اند
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تهديدات جانى براى نيروهاى پليس عراق روز به روز : منبع ياد شده از قول اين مسؤول عراقى گفت
  . دالر تجاوز نمى آند٢۵٠بيشتر مى شود، در حالى آه حقوق ماهيانه اين افراد از 

  
  ح های کشتار جمعی عراق اشتباه بود اطالعات دستگاه های امنيتی انگليس درباره سال: بلر 

  ٢٠٠۴ سپتامبر ٢۶ – ١٣٨٣ مهر ۵يکشنبه 
نخست وزير انگليس امروز در گفتگويی مطبوعاتی، انحالل ارتش عراق را از سوی نيروهای اشغالگر اين 

  . کشور يک خطا دانست
ليس امروز يکشنبه به نقل از خبرگزاری فرانسه، تونی بلر نخست وزير انگ"  مهر"به گزارش خبرگزاری 

  . انگليسی با انحالل ارتش سابق عراق دچار اشتباه شدند-اعالم کرد که نيروهای ائتالف آمريکايی 
گروگانگيران با ربودن يک تبعه انگليسی ، اين : وی در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی اظهار داشت

  .کشور را در وضعيت سختی قرار دادند
ن معلوم شد که انحالل کامل ارتش عراق و پاکسازی تمامی نهادهای قدرت با گذشت زما: بلر ادامه داد

  .از حزب بعث باعث تيره شدن وضعيت اين کشور شد
افرادی که عمليات  انتحاری را در بغداد و ديگرشهرهای عراق به شکل : نخست وزير انگليس افزود

يند و تالش دارند تا اين کشور را به روزانه انجام می دهند عراقی نيستند، آنها از خارج از عراق می آ
  .صحنه درگيری تبديل کنند

معلوم شد که بسياری از اطالعات سازمان های : وی درباره سالح های کشتار جمعی عراق نيز گفت
  .امنيتی انگليس درباره سالح های کشتار جمعی عراق اشتباه بوده است

ز سالح ها دست پيدا کند و سرنگونی وی از صدام تالش داشت تا به اين نوع ا: وی در عين حال گفت
  .رياست جمهوری عراق اقدامی  صحيح بوده است

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مهر5: روزنامه های تهران

  2004 سپتامبر 26 – 1383 مهر 5يكشنبه 
کشور خبر داده و در روزنامه های تهران از موفقيت آزمايش موشک های جديد بالستيک نيروهای مسلح 

  .مقاالت و گزارش های خود واکنش های منفی نسبت به مصوبه تازه مجلس را منعکس کرده اند
 در عنوان بزرگ صفحه اول خود از نوآوری در ساخت موشک های بالستيک جمهوری اسالمیروزنامه 

 نوع ناوچه ، ۵،  مدل موشک پيشرفته ۶ به نقل از گزارش دفاعی کشور از ساخت جام جمخبر داده و 
 نوع سالح خودکار و ٢ مدل هواپيما و بالگرد و ۶ مدل بی سيم پيشرفته ، ۶زيردريايی و قايق پرنده ، 

  . مسلسل داخلی ياد کرده است
، نشريه اقتصادی صبح، از زبان علی اکبر ناطق نوری، رييس سابق مجلس، در بحث دنيای اقتصاد

ترسند لذا  ها چون بيشتر در تيررس ما هستند بيشتر می وپايیپيرامون بحران هسته ای ايران نوشته ار
  . کنند خيانت و کارشکنی می

، کارآمد و مقتدر  مشاور فعلی رهبر جمهوری اسالمی سپس با بيان اينکه امروز ايران از نظر نظامی
  . کيلومتر برد دارد١۵٠٠ در حال حاضر ٣است گفته موشک شهاب 

م مربوط به هفته ای که به يادآوری جنگ هشت ساله با عراق  در ادامه مراسکيهانبه نوشته 
نظامی در سطح استراتژيك -اختصاص دارد، معاون سپاه پاسداران گفته نظريه پردازی در امور دفاعی

  . سال دفاع مقدس برای حال و آينده امری بسيار ضروری است8برپايه تجربيات 
فتار ما به گونه ای است آه چنانچه دشمن به خاك  از زبان سخنگوی سپاه پاسداران نوشته راطالعات

  .آشور تجاوز آرد، قادر باشيم عمق استراتژيك آشور مهاجم را مورد تهديد قراردهيم
در حالی که روزنامه های صبح از تصميم مجمع تشخيص مصلحت در مورد گسترش فعاليت بخش 

جمهوری اده اند، روزنامه خصوصی و محدود شدن فعاليت دولت به ويژه در صنايع کوچک خبر د
 در سرمقاله خود با هر نوع تغيير در حوزه فعاليت های اقتصادی بخش دولتی مخالفت کرده اسالمی

  . است
 قانون اساسی نزديک ۴۴اين روزنامه نوشته است که معلوم نيست مجمع بر اساس چه حقی به اصل 

  . شده است در حاليکه اجازه چنين کاری را ندارد
 بدون اشاره به نامه رهبر جمهوری اسالمی که از مجمع تشخيص مصلحت میجمهوری اسال

 رسيدگی کند نوشته اين اصل گلوگاه سرمايه داری است و مجمع بايد گلوی اين ۴۴خواسته به اصل 
  .اصل را رها کند

بحث تشويق بخش خصوصی و جلب سرمايه گذاری های خارجی در کشور در زمانی مطرح می شود 
 ٣٨ ايران از جهت جلب سرمايه گذاری های خارجی در ميان کشورهای جهان رسالت که به نوشته

  . درجه تنزل کرده است
 از تصميم نهائی مجلس درباره قراردادهای خارجی خبر داده که به پيشنهاد مصباحی مقدم کيهان

ا شرکت سخنگوی جامعه روحانيت، تنها نظارت مجلس بر قراردادهای خدمات فرودگاهی و مخابراتی ب
  .های ترک در طرح قانونی گنجانده شد
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 در سرمقاله خود به کيهانهمزمان با محدود شدن طرح مجلس به دو قرارداد شرکت های ترکيه ای، 
شدت به نخست وزير و دولت اسالمگرای ترکيه تاخته و آن ها را نه نماينده مردم بلکه نماينده قدرت 

  .های خارجی دانسته است
در ادامه مقاله خود نوشته دولتمردان ترآيه فراموش نكرده اند آه با استفاده حسين شريعتمداری 

آمريكا از خاك اين آشور برای حمله نظامی به عراق موافقت آرده بودند ولی خروش مردم مسلمان و 
  .غيرتمند ترآيه اين خيانت را ناآام گذاشت

ه انتقاد از مصوبه تازه محافظه کاران  يکی از نمايندگان مجلس از همين زاويه بآفتاب يزدبه نوشته 
مجلس پرداخته و گفته از يک سو قانون برای جلب سرمايه های خارجی تصويب می کنيم و از سوی 

  . ديگر با قانون جلو سرمايه گذاری ها را می گيريم
  در سرمقاله خود در تاييد مصوبه مجلس در محدود کردن دولت برای عقد قرارداد با شرکت هایرسالت

خارجی نوشته وقتی عده ای زبان خوش نمی فهمند پس مجلس چه کند؟ ناگزير می شود دست به 
  . تصويب طرح هايی مانند آن بزند که هفته گذشته به تصويب رسيد

 عده ای از آفتاب يزد از مصوبه مجلس در حالی صورت می گيرد که به نوشته رسالتحمايت 
ان طرح دوفوريتی پيوسته و از جمله يکی از آن ها گفته نمايندگان محافظه کار مجلس هم به منتقد

درست است که با جلوگيری از قراردادهای خارجی کار به بخش خصوصی سپرده می شود اما پشت 
  . اين بخش خصوصی آقازاده ها و عموزاده ها پنهان هستند

هور کارهای اقتصادی  در مقاله ای پيرامون مصوبه تازه مجلس، که به گفته رييس جمآفتاب يزدسردبير 
دولت را فلج می کند، پيشنهاد کرده است که در يک همه پرسی نظر مردم درباره اختالف مجلس و 

  .دولت پرسيده شود
 در مقاله ای از محافظه کاران دارای اکثريت مجلس انتقاد کرده که چرا از نظر سياسی منسجم رسالت

سرشناس اکثريت هم تک روی در پيش گرفته و هماهنگ عمل نمی کنند و حتی بعضی از چهره های 
  .اند

روزنامه های امروز تهران در بحث پيرامون پی آمدهای قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی 
اتمی عليه فعاليت های هسته ای ايران مصاحبه حسين موسويان، سخنگوی هيات مذاکره کننده 

 در جواب منتقدان گفته که آنها جرات گستاخی  يزدآفتابايرانی را منعکس کرده اند که به نوشته 
  . نسبت به مقامات عالی رتبه را ندارند به ما حمله می کنند

 سال بی اعتمادی در امر ٢۴ در بخشی از مصاحبه تازه خود گفتههمشهریموسويان به نوشته 
 و تالش مرتفع هسته ای و تهديدات بين المللی در اين مورد را اگر با دو سال سياست اعتمادسازی

  . کنيم، يک معجزه سياسی در کار بين المللی است
 در مقاله ای با اشاره به مالقات مسئوالن سياست خارجی آمريکا و اروپا با همتايان خود در اعتماد

   از فضای  عربی  کشورهای  برخی  سران شيخ نشين های جنوب خليج فارش نوشته است اطالع
   مجمع  در نشست  طلبانه  تا فرصت  داشت ، آنها را بر آن در اطراف ايران موجود  المللی  بين سياسی
، از سياست تحت فشار قراردادن ايران   است  ايران  متوجه  از پيش  نگاهها بيش  که  ملل  سازمان عمومی

  .پيروی کنند
م دست  هجده روز پس از دستگيری حنيف مزروعی و شهرام رفيع زاده، که به اتهاشرقبه نوشته 

داشتن در سايت های اينترنتی متعلق به اصالح طلبان در زندان به سر می برند، علی مزروعی، رييس 
انجمن صنفی روزنامه نگاران، در نامه ای به قوه قضاييه از بی قانونی در مورد بازداشت پسر خود انتقاد 

  . کرده است
ه مزروعی از اينکه اين نماينده سابق  در همانحال دادستانی تهران در پاسخی به نام شرقبه نوشته

مجلس قانون نمی داند ابراز تعجب کرده و نوشته است که حنيف مزروعی به حکم قانونی قاضی 
  . دستگير شده و با اطالع از موضوع اتهام اعتراضی به دستگيری خود نکرده است

بايد در زندان بماند  در مقاله ای به شدت از رييس جمهور به خاطر جمله هيچ انديشمندی نرسالت
انتقاد کرده و پرسيده مگر کسی از انديشمندان در زندان است که آقای خاتمی چنين سخن خالف 

  . شان رييس جمهوری ادا می کند
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