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

  
  حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض 

  
روزبه مير ابراهيمي روز نامه نگار و دبير سابق سرويس سياسي روز نامه اعتماد صبح امروز بازداشت 

  .شد
  2004 سپتامبر 27 – 1383 مهر 6دوشنبه 

ه ، روزبه مير ابراهيمي دبير دفتر سياسي حزب همبستگي و عضو هيات تحريري"ايلنا" به گزارش خبرنگار
  .روزنامه هاي اعتماد و جمهوريت صبح امروز در محل سكونتش توسط ضابطين قوه قضاييه بازداشت شد

  .الزم به ذآر است هنوز هيج اطالعي از علت بازداشت اين روز نامه نگار در دست نيست
  

  دادگاه يكي از بازداشت شدگان روز جهاني آارگر در سقز برگزار نشد  
  2004سپتامبر  27 – 1383 مهر 6دوشنبه 

آه قرار بود صبح امروز , دادگاه اسماعيل خودآام يكي از هفت بازداشت شده روز جهاني آارگر در سقز 
  . در شعبه اول دادگاه انقالب اين شهرستان برگزار شود، تجديد شد

با اعالم اين مطلب، , "ايلنا"محمد شريف وآيل اين بازداشت شده در گفت و گو با خبرنگار حقوقي 
با توجه به اعالم وقت قبلي اين بار نيز جلسه دادگاه تشكيل نشد و دادرس دادگاه اظهار داشت :   زوداف

 تن از بازداشت شدگان روز جهاني آارگر در سقز، توسط ايشان و رئيس دادگاه 7آه رسيدگي به پرونده 
بايست   است آه ميهايي   پذيرد و پرونده آقاي خودآام در زمره پرونده  حوزه قضايي سقز صورت مي

توسط رئيس دادگاه عمومي و انقالب سقز رسيدگي شود و چون مدير دفتر دادگاه در مرخصي بوده و 
  . لذا جلسه دادگاه تجديد شد , پرونده را قبال جهت مطالعه به رئيس اين شعبه ارايه ننموده بو 

اي جز مجازات   عيت در واقع نتيجهاين وض: هاي مكرر دادگاه ، تصريح آرد   وي ضمن انتقاد از تجديد وقت
  .آورد  وآيل به بار نمي

موارد اتهامي موآلم شرآت در تجمع : شريف پيرامون موارد اتهامي اسماعيل خودآام ، اضهار داشت 
  . غير قانوني عنوان شده است

  
  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 

  
   بوش پيرامون برنامه اتمى ايرانسخنان جورج
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طبق خبر منتشر شده از سوى . برنامه اتمى جمهورى اسالمى ايران آماآان مشاجره برانگيز است

خبرگزارى فرانس پرس از آرافورد واقع در ايالت تگزاس، رئيس جمهور آمريكا، جورج بوش در ارتباط با 
مهورى اسالمى ايران اعالم آرده است براى فاش ساختن ماهيت برنامه اتمى ايران برنامه اتمى ج

وى گفت آه آمريكا به ايران هرگز اجازه نخواهد داد به جنگ . آمريكا از هر امكانى بهره خواهد جست
  . اى مجهز شود افزارهاى هسته

د آه اياالت متحده آمريكا  اعالم آرFoxجورج بوش در يك گفتگوى سه قسمتى با فرستنده تلويزيونى 
  : وى گفت. بدان اميد دارد آه با آارگرفت افزارهاى ديپلماتيك به اين مهم نائل آيد

ساير امكانات نيز باز است و البته در هر . اجازه دهيد آه ما نخست از افزارهاى ديپلماتيك بهره گيريم”
  “.ارها و امكانها ارجحيت دارداما بهره گرفتن از افزارهاى ديپلماتيك بر ساير افز. موقعيتى

دولت جورج بوش مدعى است آه ايران با در اختيار داشتن منابع غنى نفت  و گاز نيازى به انرژى اتمى 
ندارد و از اين رو تالش ايران براى دستيابى به نيروى اتمى تنها به قصد نظامى صورت ميگيرد و اين 

  . را دنبال ميكنداى  آشور هدف تجهيز خود به جنگ افزارهاى هسته
جورج بوش در برابر اين پرسش آه آيا آمريكا به ايران اجازه توليد جنگ افزارهاى اتمى را خواهد داد و يا 

ايران هرگز . ايم و موضع ما در اين رابطه روشن است نه، ما به دولتمردان ايران آشكارا گفته” : خير گفت
  “.اى نخواهد شد صاحب جنگ افزارهاى هسته

وش در ادامه تصريح آرد آه ما همه تالش خود را به آار خواهيم بست تا مانع از آن گرديم ايران جورج ب
و بهترين روش در اين بين همانا تداوم اعمال فشارهاى بين . اى دست يابد به جنگ افزارهاى هسته

  . المللى بر دولتمردان ايران است
روز اعالم آردند آه حاضر به ادامه گفتگو و اين در حالى است آه رهبران جمهورى اسالمى ايران دي

همكارى با مسئوالن آژانس بين المللى انرژى اتمى هستند ولى حاضر نيستند برنامه غنى سازى 
  . اورانيوم و ساير فعاليتهاى خود را در چارچوب برنامه اتمى آشور به حالت تعليق درآورند

اى  مى ايران ديروز اعالم آرد آه ايران برنامهحميدرضا آصفى سخنگوى وزرات امور خارجه جمهورى اسال
براى گفتگو و مذاآره با آمريكا ندارد اما حاضر است با آشورهاى اروپايى بر سر برنامه اتمى خود گفتگو 

اى در اين  خطر ارجاع مسئله برنامه اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل و تصويب قطعنامه. آند
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 سپتامبر آژانس بين المللى انرژى ١٨ين در حالى است آه در قطعنامه ا. رابطه فزونى گرفته است
الزم به يادآورى . اتمى از ايران در خواست شده بود تا بىدرنگ به امر غنى سازى اورانيوم خاتمه بخشد

  .است آه از اورانيوم غنى شده ميتوان در توليد بمب اتمى بهره گرفت
 

کاربرد : اي جمهوري اسالمي يکا در برابر برنامه هستهگيري دو نامزد رياست جمهوري آمر موضع
  ديپلماسي 

  2004 سپتامبر 27 – 1383 مهر 6دوشنبه 
جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، گفت که اميدوار است براي حل بحث هسته اي جمهوري اسالمي 

 گزينه هاي بتوان از طريق ديپلماسي به عنوان اولين گزينه عمل کرد، اما خاطرنشان ساخت که تمام
سناتور جان کري، رقيب جرج بوش در انتخابات رياست جمهوري، نيز راه حل . ديگر هم مد نظر است

تا حدي که حتي طرفداران جرج بوش . بحث هسته اي ايران را به ديپلماسي چماق و هويج تشبيه کرد
اه آمريکايي نوشت يکي از مفسران جمهوريخو. آقاي کري را به مدارا با جمهوري اسالمي متهم کردند

اين بايد نگراني بزرگي براي هر آمريکايي باشد که سه تن از حاميان مالي جان کري ايراني هستند، و 
  . با استفاده از نفوذ خود، جان کري را نسبت به خطر ايران بي اعتنا مي کنند

اني شديد دولت آمريکا با وجود آنکه بحث ايران که توانايي هسته ايش نگر): راديو فردا(ماه منير رحيمي 
را برانگيخته، در تبليغات انتخاباتي دو نامزد رياست جمهوري آمريکا جايي ندارد، موضع گيريهاي دو طرف 

  . راجع به ايران به طور پراکنده مورد توجه است
هز در آخرين اظهار نظر خود درباره ايران پرزيدنت جرج بوش گفت که ايران مج): راديو فردا(سياوش اردالن 

جرج بوش در مصاحبه اي با يک برنامه تلويزيوني آمريکايي گفت . به سالحهاي هسته اي نخواهد شد
که اميدوار است براي حل بحث هسته اي ايران بتوان از طريق ديپلماسي به عنوان اولين گزينه عمل 

  . کرد، اما خاطرنشان ساخت که تمام گزينه هاي ديگر هم مد نظر است
 کشوري بود که جرج بوش در يک سخنراني آن را در کنار عراق و کره شمالي جزئي از ايران يکي از سه

بسياري از منتقدان سياستهاي دولت آمريکا پرسيده اند که چگونه است که . يک محور شرارت خواند
جرج بوش در مورد سالحهاي کشتار جمعي که هيچگاه در عراق يافت نشدند، در آن کشور حمله کرد، 

ورد خطر تواناييهاي هسته اي ايران که بسيار جدي تر است راه ديپلماسي را در پيش گرفته اما در م
  . است

با اين حال سناتور جان کري، رقيب جرج بوش براي انتخابات رياست جمهوري آبان ماه يکي از اين 
ايران را به منتقدان به شمار نمي آيد، زيرا او هم در آخرين موضع گيريهاي خود راه حل بحث هسته اي 

تا حدي که حتي طرفداران پرزيدنت بوش آقاي کري را به مدارا با . ديپلماسي چماق و هويج تشبيه کرد
  . ايران متهم کردند

يکي از مفسران جمهوريخواه آمريکايي امروز نوشته است که تبليغات جان کري کار را براي پرداختن 
اين بايد نگراني بزرگي براي هر : زف فرح مي نويسدجو. آمريکا به تهديدات ايران مشکل تر ساخته است

اين نويسنده با ذکر اسامي سه . آمريکايي باشد که سه تن از حاميان مالي جان کري ايراني هستند
آمريکايي ايراني تبار که صدها هزار دالر براي تبليغات جان کري پول جمع آوري کرده اند، نتيجه مي گيرد 

  .از نفوذ خود بر جان کري او را نسبت به خطر ايران بي اعتنا مي کنندکه اين افراد با استفاده 
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  شورای نگهبان طرح دو فوريتی مجلس را تاييد کرد 
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ارداد تاو شورای نگهبان قانون اساسی طرح دوفوريتی الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس برای دو قر
  . وترک سل را تاييد کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر ، درنامه آيت اهللا جنتی دبيرشورای نگهبان به رييس مجلس شورای اسالمی 
 130 و 124طرح دو فوريتی الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس برای دو قرارداد مصداق مواد : آمده است 

ب پنجم مهرماه مجلس شورای اسالمی مغايربا موازين مصو) تاو وترک سل (قاون برنامه سوم توسعه  
  .ع و قانون اساسی شناخته نشده استشر

 
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  معاون زرقاوی در بمباران فلوجه کشته شده است : ادعای يک روزنامه آمريکايی 
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و مسؤولين بيمارستانی در فلوجه اعالم کردند که يکی از اعضاء اصلی شبکه ابو مصعب شاهدان 

الزرقاوی اردنی در عراق در هنگام بمباران هوائی شهر بحران زده فلوجه در روز شنبه کشته شده 
  . است

 تبعه يک" ابو احمد التبوکی"چاپ آمريکا " سياتل تايمز"به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه 
سعودی و يکی معاونان زرقاوی که آمريکائيها وی را به عنوان نفر دوم و دست راست زرقاوی می دانند 

  .در ساعت ده و سی دقيقه شب به وقت محلی کشته شد
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شاهدان می گويند که جسد وی در نزديک خانه ای که بمباران شده بود و مقامات آمريکائی مدعی 
  .ازمان زرقاوی است پيدا شده استهستند که اين خانه متعلق به س

گرچه بسياری ازرسانه از کشته شدن تعداد زيادی از غير نظاميان بويژه کودکان در اين حمله خبر داده 
اند ليکن اين گزارش حاکی است که دراين حمله عالوه  بر کشته شدن معاون زرقاوی تعداد ديگری از 

  .ت آنها را اعالم نکرده استشبه نظاميان کشته شده اند که ارتش آمريکا هوي
 شبه نظامی وفادار به زرقاوی را در طول چهار 100مقامات نظامی آمريکائی اعالم کرده اند که بيش از 

  .هفته گذشته در در فلوجه دستگير کرده اند
  

سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعالي عراق صبح امروز با مراجع عظام قم ديدار : خبرگزاري فارس
  .آرد
  2004 سپتامبر 27 – 1383 مهر 6شنبه دو

به گزارش خبرگزاري فارس رئيس مجلس اعالي عراق در اين ديدارها با آيت اهللا مكارم شيرازي، آيت اهللا 
  . وحيد خراساني و آيت اهللا جواد تبريزي ديدار آرد

ر وي در ديدار با مراجع تقليد ضمن گزارشي از وضعيت سياسي، نظامي و فرهنگي عراق خواستا
  . حمايت علما و مراجع از مردم مظلوم و شيعه عراق شد

مراجع عظام تقليد نيز در اين ديدارها با اشاره به نقش مؤثر مرجعيت ديني در عراق، خواستار حل 
  . مشكالت عراق و ايجاد ثبات در اين آشور شدند

  
با ايران برای تشکيل کميته در حال گفتگو / ايران در امور داخلی عراق دخالت نمی کند: عالوی تاکيد کرد

  راستش را بخواهيد از ديدن شالوم غافلگير شدم / مشترک امنيتی هستيم
  2004 سپتامبر 27 – 1383 مهر 6دوشنبه 

اياد عالوی نخست وزير دولت موقت عراق با رد اتهامات مربوط به دخالت دولت جمهوری اسالمی ايران 
باع کشورهای ديگر هم بازداشت شده اند که چند ايرانی در عراق ات: در امور داخلی عراق تصريح کرد

  هم هستنداما اين هرگز به معنای دخالت جمهوری اسالمی ايران در امور داخلی عراق نيست، 
به گزارش خبرگزاری مهر ، اياد عالوی در گفتگو با روزنامه الشرق االوسط درباره اينکه آيا ايران در حوادث 

همانطور که برخی اتباع : و آيا بازداشت چند ايرانی صحت دارد؟ گفت اخير نجف نقشی داشته است 
سوری واردنی و عربستانی بازداشت شده اند چند تبعه ايرانی نيز بازداشت شده اند اما اين به معنای 

اينکه آنها بنا به دستور و تصميم حکومت ايران به عراق آمده باشند، نيست ما ايرانی هايی را که دست 
يت هايی که با اوضاع امنيتی عراق د رتعارض بود می زدند بازداشت کرديم و به مقامات ايرانی به فعال

نيز اين مساله را اطالع داديم در حال حاضر نيز با برادران ايرانی خود درباره کميته مشترک ميان ما و 
  .مايران برای اينکه مسائل امنيتی را در راس اولويت ها قرار بدهيم، گفتگو می کني

  
وی درباره اينکه انتقاد برخی اعراب از دست دادن وی  با وزير امور خارجه رژيم صهيونيستی و اينکه آيا 

اگر :  اين دست دادن نتيجه فشارهای آمريکا بر عراق برای عادی سازی روابط با اسرائيل بود؟ گفت
دن و مصافحه می بود در فشارهای آمريکا در اين مساله وجود داشت بايد مساله فراتر از يک دست دا

توضيح آن بايد به دو مساله اشاره کنم که اول اينکه من برای اولين بار است که در چنين نشست 
هايی شرکت می کنم خيلی از مردم به من نزديک شدند تا به من سالم کنند و خودشان را معرفی 

 يک نفر آمد که عکسی با من کنند من برخی از آنها را می شناختم و برخی ديگر را نمی شناختم حتی
بگيرد و مشخص شد از هيات ديپلماتيک سوئد است از جمله کسانی که پيش من آمد در حالی من در 

سالن مجمع عمومی نشسته بودم دو نفر بودند که از تابعيت آنها سوال کردم آنها گفتند اسرائيلی 
و بدل نشد و مساله هم به همين هستند واقعيتش را بخواهيد غافلگير شدم هيچ سخنی ميان ما رد 

حد تمام شد من از وزيران عراقی همراه خود درباره اين اين مساله و اينکه آيا آمدن هيات ها به نزد من 
 تن برای دست 100امری عادی است ، سوال کردم ولی من متوجه شدم که پس از سخنان من حدود 

 فشاری هم در کار نبود مسائل به همين نحو بود دادن و احوالپرسی و تبريک گفتن نزد من آمده اند هيچ
اما نکته دوم که مهم است ضرورت اينکه اعراب نبايد تمام توجه و حواسشان را به اين دست دادن من 
با شالوم کنند در سايه اين همه ظلم و ديکتاتوری و سرکوب ملت های عرب دنيا زير و رو نشد و آب از 

ائيل ائيلی ها دست می دهند و گفتگو می کنند ، آيا فقط ما با اسرآب تکان نخورد ، خيلی ها با اسر
گفتگو می کنيم همه آنها با اسرائيل گفتگو می کنند از جمله سازمان آزادی بخش فلسطين و رهبری 

فلسطين چطور برای همه آنها انجام چنين کاری ممکن است و ما حق نداريم با توجه به اينکه ما با 
  .اسرائيل گفتگو نمی کنيم هيچ کس هم از ما چنين درخواستی نکرده است

  
مهر، عالوی درباره اين سوال که آيا امکان دارد که يکی از گامهای اوليه شما به عنوان دولت به گزارش 

اوال اين موضوع را هرگز بررسی : عراق برداريد شناسايی و به رسميت شناختن اسرائيل باشد؟ گفت 
ر از نکرده ايم و اساسا به ذهن ما هم خطور نکرده است زيرا ما دغدغه های داريم که خيلی مهمت

اسرائيل است شايد اسرائيل برای کشورهای ديگر مانند چين يا غيره اهميت داشته باشد اما ما در 
عراق از مشکالتی رنج می بريم اسرائيل اصال در فکر و ذهن ما نيست در ثانی ما از ملت فلسطين 

و اعتراف به حمايت می کنيم نکته مهمتر اينکه دولتی که من رياستش را برعهده دارم حق شناسايی 
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اسرائيل را ندارد زيرا دولت موقت است و صالحيت و اختيار چنين کاری را ندارد اگر حکومتی منتخب در 
عراق روی کار آمد آنگاه حق دارد در اين زمينه تصميم گيری کند که آيا با اسرائيل رابطه داشته باشيم يا 

اهد گرفت اما در حال حاضر ما نه خير، ما هم که نمی دانيم حکومت آينده عراق چه تصميمی خو
  .صالحيت چنين کاری را داريم و نه اختيار آن را و چنين حقی هم نداريم که چنين کاری کنيم

  
عالوی درباره ديدارش از آمريکا و تاثيرش در برنامه های تبليغاتی بوش با توجه به اهميت عراق در اين 

ر دعوت شدم اما تصميم گرفتم اول به کشورهای من دو ماه پيش از سوی بوش و بل:  انتخابات گفت 
عربی سفر کنم سفر من به آمريکا با ديدار از مقر سازمان ملل متحد و مشارکت در اجالس مجمع 

عمومی همزمان شد تا از نقش آمريکايی ها در کمک به عراق چه در آزادی يا بازسازی آن تشکر کنم 
  . نيستيماما ما بخشی از عمليات انتخاباتی در آمريکا

به گزارش مهر، نخست وزير دولت موقت عراق درباره وضعيت جديد اين کشور پس از سرنگونی صدام 
وضعيت جديدی که عراق پيدا کرده است به دنبال احترام به چند حزبی سياسی و دمکراتيک و : گفت 

وسل شدن حقوق بشر و حاکميت قانون و رفاه اجتماعی و صلح و دوستی با کشورهای همسايه و مت
  .به گفتگو و پرهيز از نيروی زور برای حل اختالفات است اين درحقيقت وضعيت جديد عراق است 

وی درباره انتقادهايی که از وی درباره تسريع در برگزاری محاکمه صدام و برکناری سالم چلبی از 
بر : ا کند، گفت محاکمه صدام به خاطر اينکه خودش بر محاکمه و اعدام صدام در اسرع وقت سلطه پيد

عکس ضرورت دارد که اين محاکمه برگزار شود مساله بحث اعدام صدام در نهايت نيست آنچه دادگاه 
حکم می کند اجرا خواهد شد که اعدام شود يا نشود به اعتقاد ما جنايات صدام خيلی زياد و مهم 

  .است به اعتقاد من قطعا صدام به اعدام محکوم خواهد شد
 است اما مساله سالم چلبی هيچ ارتباطی با اين موضوع ندارد و يک مساله خاص اين ارزيابی من

است معاون نخست وزير بر اين مساله نظارت می کند و من هيچ نظارتی بر آن ندارم من به کارهای 
ديگر مشغول هستم او مرا از جزئيات مربوط به دادگاه و ساختار آن مطلع می کند اما درباره انتصاب مدير 

  .يد دادگاه به نظر می رسد برادر سالم تاجائی که من می دانم خودش استعفا کرده استجد
: به گزارش مهر، وی درباره اينکه چلبی اين نکته را که استعفا کرده است، تکذيب کرده است، گفت 

م آنچه نمی دانم آنچه گفتم را وزيران مربوطه و خود دادگاه اعالم کردند ما قضات را منصوب کرديم و تما
را که دادگاه برای شروع کارش د راسرع وقت نياز داشت تامين کرديم وتا حدودی هم تاخير صورت گرفت 

الزم بود که محاکمه صدام و گروهش در اسرع وقت انجام شود تا اين موضوع را مختومه کنيم و صفحه 
  .جديدی را بگشاييم

ن آمريکا در عراق وجود ندارد و سخنان عالوی درباره گفته های خود که نيازی به افزايش نظاميا
مسئوالن پنتاگون درباره احتمال عقب نشينی نظاميان آمريکايی تا پيش از برقراری ثبات در عراق از اين 

آنچه ما نياز داريم آموزش بيشتر نيروهای عراقی و نياز به سالح و تجهيزات است موضع : کشور گفت 
که توانستيم نيروهای امنيتی و ارتش و سازمان اطالعاتی را عملی دولت عراق اين است که هر ميزان 

تشکيل دهيم نياز به تکيه کردن به نظاميان ائتالف نيز کاهش خواهد يافت در ثانی در عراق هيچ کس 
تمايلی به ادامه حضور نيروهای ائتالف ندارد زيرا مدت حضور آنها مشخص است و در نهايت با سپاس ما 

  . داز آنها خارج می شون
  

  بمباران شهرک صدر / انفجار بمب در بعقوبه / کشته شدن سه تن از نيروهای گارد ملی عراق 
  2004 سپتامبر 27 – 1383 مهر 6دوشنبه 

براثر انفجار يک خودرو بمب گذاری شده در شهر موصل عراق دستکم سه تن از نيروهای گارد ملی 
  . عراق کشته شدند 

 شهروند 5دستکم : ازخبرگزاری رويترز، منابع پزشکی در موصل گفتندبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
  .عراقی بر اثراين انفجار به شدت مجروح شدند اما اين انفجارحمله انتحاری نبود 

سخنگوی . يک آکادمی پليس درشرق بغداد هدف گلوله خمپاره قرارگرفت: ازعراق هم خبرمی رسد
له خمپاره  به اين آکادمی پليس حمله کردند اما هنوز از افراد مسلح با گلو: وزارت کشور عراق گفت

  .ميزان تلفات و خسارات اين حمله خبری منتشر نشده است
بر اثر انفجار بمبی دست ساز در شمال شرق بعقوبه،  دستکم چهار شهروند : يک پليس عراقی  گفت

  .عراقی کشته و دو تن ديگر نيز زخمی شدند 
 کيلومتری شمال بغداد هنگامی روی 65ز گذشته درشهر بعقوبه واقع در اين انفجار عصر رو: وی گفت 

  . کوی خان بنی اسد کار گذاشته بودند-داد که افراد ناشناس اين بمب را در شاه راه اصلی بعقوبه 
هواپيماهای آمريکايی بامداد امروز به بهانه  هدف قرار دادن : گزارشهای دريافتی از عراق حاکيست 

ی مقاومت ، شهرک صدر درحومه بغداد را گلوله باران کردند که در نتيجه آن يک زن و دو مواضع گروهها
  . تن زخمی شدند40مرد عراقی کشته  و بيش از 

 مجروح به بيمارستان منتقل شده است که حال برخی از مجروحان 40تاکنون : منابع پزشکی گفتند 
  .وخيم است

  
  فريدون جهانی آزاد شد 

  2004 سپتامبر 27 – 1383 مهر 6دوشنبه 
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سفارت جمهوری اسالمی در بغداد اعالم کرد ديپلمات ايرانی که در اوائل ماه ميالدی :راديو آمريكا
گذشته در عراق ربوده شد آزاد شده و در حاليکه از سالمت کامل برخوردار است در آن سفارتخانه بسر 

  .می برد
ر کربال منصوب شده بود در تاريخ چهارم ماه اوت فريدون جهانی، که به تازگی به عنوان کنسول در شه

  .در خارج از بغداد ربوده شد و گروهی به نام ارتش اسالمی عراق مسئوليت ربودن او را بر عهده گرفت
تلويزيون جمهوری اسالمی به نقل از فريدون جهانی می گويد هنگامی که گروگانگيران تشخيص دادند 

  .ا ندارد او را آزاد کردندايران قصد مداخله در امور عراق ر
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر6: روزنامه های تهران
  2004 سپتامبر 27 – 1383 مهر 6دوشنبه  -بي بي سي 

روزنامه های امروز صبح تهران، در ميان سکوت محافظه کاران، در صدر اخبار خود از به تعويق افتادن 
جمهوری، به ترکيه ياد کرده اند که به عنوان اعتراض به مصوبه ديروز مجلس سفر محمد خاتمی، رييس 

تصميم به آن گرفته شده است و در ميان ساير مطالب، حمله گروهی به مجلس سخنرانی دکتر 
  .عبدالکريم سروش و مضروب کردن او را گزارش کرده و مورد انتقاد قرار داده اند

يق افتادن سفر رييس جمهور به ترکيه، اين افدام را بی سابقه خوانده  همراه با خبر به تعوايرانروزنامه 
و از زبان منابع پارلمانی تصميم هيات دولت را مهم ترين رويداد در مناسبات دولت و مجلس هفتم 

خوانده و نوشته است که در اولين ساعات پس از اعالم و انتشار اين خبر، فضای خبری مجلس هفتم 
  . دگرگون شد

ر اين گزارش افزوده که در قبال اين تصميم، نمايندگان مستقل و اصالح طلب لبخند رضايت بر  بشرق
  .چهره داشتند و جناح اکثريت زبان اعتراض و عصبانيت به کار بستند

به نوشته اين روزنامه، تصميم رييس جمهوری باعث شد که بعضی از نمايندگان جناح محافظه کار هم 
 آنان گفته است وقتی که رييس جمهور کشوری جهت عقد قرارداد يا بررسی به صدا درآيند و يکی از

مقدمات الزم برای ساختن پيش زمينه ارتباطات به کشوری سفر می کند، همه براساس قانون و 
  . پشتوانه قانونی است

ه شد ک» ترک سل«و » تاو«به گفته وی، مجلس بدون پشتوانه قانونی مانع ايجاد قرارداد با دو شرکت 
  .به طور مشخص منظور رييس جمهور از اين سفر بود

 ضمن تقدير از تصميم خاتمی گفت اقدام رييس ايراننماينده اصالح طلب اردبيل هم به نوشته 
جمهوری در مقابل تصميمات عجوالنه و شتاب زده ای است که برای محدودسازی تصميمات منطقی 

  . دولت اتخاذ شده بود
دون اشاره به مصوبه مجلس و پی آمدهای آن، از محافظه کاران خواسته در  در سرمقاله خود، برسالت

فرصت باقی مانده تا انتخابات رياست جمهوری تعامل با دولت و رييس جمهوری را با همصدايی مديريت 
کنند و نه آنکه آنان را آچمز کنند چرا که در بن بست انداختن دولت و رييس جمهور مجموعه نظام را 

  . د قرار می دهد و به زيان مخالفان دولت تمام می شودمورد تهدي
 در تحليلی از زبان محافظه کاران از تصميم رييس جمهور به لغو سفر خود به ترکيه انتقاد همشهری

  .کرده و از وی خواسته است با مجلس همکاری کند
در سياست خارجی  نظر سخنگوی وزارت خارجه را منعکس کرده که در رابطه با مسايلی که آفتاب يزد

  . پيش می آيد گفته است وجود نظرات مختلف نشانه چند صدايی در جامعه ايران است
 در سرمقاله امروز خود از سخنگوی وزارت خارجه پرسيده اين چه نوع چند صدايی  آفتاب يزدسردبير

  .است که سخنرانی يک انديشمند در جمع خصوصی چند نفری درشهر علم و دين تحمل نمی شود
اشاره سرمقاله اين روزنامه به حمله روز جمعه گروهی از حزب اللهی ها به جلسه خصوصی دکتر 

سروش در قم است که با انتقاد شديد نمايندگان اصالح طلب مجلس و دبيرکل جبهه مشارکت روبرو 
  . شده است
ور جلوگيری ، محمدرضا خاتمی در اين باره کسانی را مقصر دانسته که می توانند دستشرقبه نوشته 

  . از اين اقدامات را بدهند اما به اين کار اقدام نمی کنند
   فکر و درد که در حريم  اهل  جمع  به  افزوده است حملهاعتماددبير کل جبهه مشارکت به نوشته 

 ديگر در   از هر زمان  گويا امروز بيش  که  است  طالبانی  اسالم  افتاد، نمونه  شهروند اتفاق  يک خصوصی
  .  است  يافته  پشتيبان  گذشته  سال هشت
 از بازديد هاشمی رفسنجانی از موزه ای خبر داده که وزارت اطالعات از زندان مخالفان مذهبی شرق

  .رژيم پادشاهی تشکيل داده است
به نوشته اين روزنامه رييس جمهور سابق گفته است اعمال خشونت از سوی نيروهای امنيتی 

  . ضد دينی و غيرانسانی است و برای ضدانقالب سرباز تربيت می کندواطالعاتی يک اقدام 
رييس مجمع تشخيص مصلحت در ضمن اضافه کرده است که گاهی در جلسات خصوصی با آيت اهللا 

خامنه ای می گويم بعضی از ماموران ما که سختگيری می کنند خودشان زندانی نبوده اند وگرنه اين 
  .کارها را انجام نمی دادند
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خنانی تازه مصباح يزدی و مالحسنی، که در انتقاد از دولت و اصالحات سياسی مضمون های تازه به س
 مطالب ايرانکار برده اند، شکايت وزارت اطالعات عليه حسن عباسی، که به نوشته روزنامه 

 حساسی را درباره سياست خارجی کشور مطرح کرده است، خبر کوتاهی از اجتماع بعد از ظاهر ديروز
گروهی از زنان و مردان سلطنت طلب در برابر دانشگاه تهران و اعتراض چند نماينده مجلس به 

  .دستگيری دست در کاران سايت های اينترنتی از جمله خبرهای روزنامه های امروز صبح تهران است
 

   فاجعه ملي-زلزاه بم
  

  م پرداخت شد  تنها دوماه جيره غذايي به مرد، مردم بم وضع معيشتي مناسبي ندارند
  2004 سپتامبر 27 – 1383 مهر 6دوشنبه 

مردم بم وضع معيشتي مناسبي ندارند و جيره غذايي متعلق به آنان فقط در دو ماهه : شهردار بم گفت
  .  اول سال پرداخت شده است

زده بم از اي از مردم زلزله   عده: يادآور شد, درگفت و گو با خبرنگار ايلنا, شهردار بم, زاده  علي باقري
آنند و ساير افرادي آه توانايي انجام آاري را ندارند و در اثر   طريق آشاورزي و آارمندي امرار معاش مي

  .در وضع معيشتي مناسبي نيستند, اند  زلزله معلول شده
در ها بايد به نهادها و ادارات موجود   وزارتخانه: خواستار ارتقاء درجه ادارات موجود در بم شد و گفت, وي

  .هاي رايج نكنند  بم اعتماد آرده و آنان را دچا بوروآراسي
, شهر بم حالت جهاني پيدا آرده و تمام جهان بر آن توجه دارند, با اشاره به اينكه بعد از زلزله, زاده  باقري
  .ارتقاء درجه ادارات و نهادها در بم بايد همواره با افزايش نظارت نيز باشد: گفت

هاي بودجه ملي به بم   اي جداي از رديف  مجلس و دولت بودجه: ميدواري آردشهردار بم اظهار ا
  .تا آار بازسازي اين شهر هر چه زودتر آغاز شود,اختصاص دهد

مشاوريني آه مقرر بود تا : گفت,  پروانه ساخت وساز در بم750در ادامه با اشاره به صدور فقط, وي
 ساختماني آه پروانه ساختماني 750اند و  عمل نكردهطرح تفصيلي بم را تهيه آنند به تعهدات خود 

  .اند  مراجعين شخصي بودند آه با همكاري بنياد مسكن اقدام به ساخت و ساز آرده, اند  دريافت آرده
تعدادي با مراجعه به فرمانداري , از آنجايي آه وضع معيشتي مردم مناسب نيست, زاده  به گفته باقري

  .اند  مالي شدههاي   اين شهر خواهان آمك
  .سالي نيز باعث آسيب به آشاورزان بمي شده است  وجود آفات خرما و خشك: شهردار بم گفت

ها، جداول و مبلمان شهري در بم ثبت و   ها، خيابان  ساخت اماآن عمومي مانند پارك: زاده گفت  باقري
  .استساآن مانده است ؛ چرا آه اعتبار الزم به اين امر هنوز اختصاص نيافته 

تا , ريزي در اختيار وزارت آشور قرار گيرد  اين اعتبار بايد از طريق سازمان مديريت و برنامه, به گفته وي
  .اين وزارتخانه آن را به شهر بم اختصاص دهد

تا ,گيري اين بودجه شود  از وزارت آشور خواست تا شهرداري بم به طور مستقيم مسوول پي, زاده  باقري
  . تر تخصيص يابد   سريعاين اعتبار هر چه

در ادامه با اشاره به افتتاح مدارس اين شهر توسط دآتر حداد عادل، رييس مجلس شوراي , وي
هاي مساعدي براي   ايشان خود را نماينده مردم بم در مجلس معرفي آرده و قول: گفت, اسالمي

  .گيري امور بم در مجلس شوراي اسالمي دادند  پي
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