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

  
  ض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نق

  
  در تظاهرات ضد حكومتي در شهر ممسني يك نفر آشته شد

  2004 سپتامبر 28 – 1383 مهر 7سه شنبه :همبستگي ملي
در روز سه شنبه در هنگامي آه عده اي از مردم نورآباد ممسني در اعتراض به بسته شدن يكي از 

تري رژيم به تظاهرات پرداختند مردم با نيروهاي سرآوبگر شعبه هاي بانك درمقابل ساختمان دادگس
تلويزيون رژيم از . در اين درگيري ها يك نفر آشته شد و تعداد زيادي دستگير شدند. رژيم درگير شدند

  .حمله به ساختمان دادگستري و دو شعبه بانك و چندين ساختمان دولتي ديگرخبر داد
 به ساختمان فرمانداري و ادارات دولتي حمله آرده و آنها را مردم خشمگين نورآباد ممسني صبح امروز

  .تخريب و به آتش آشيدند
اين حرآت مردم، در اعتراض به اعالم ورشكستي صندوق قرض الحسنه اين شهر و توطئه بانكها عليه 

سيستم بانكي دولتي باعث ايجاد اختالالتي در صندوق قرض الحسنه اين . سپرده گذاران صورت گرفت
  . هاي مردم را ذخيره آرده بود، شده است  ميليارد تومان از سرمايه36ر آه شه

مأموران جنايتكار رژيم به سوي مردم بپاخاسته ممسني تيراندازي آرده و يك نفر را به شهادت رسانده 
  .نفر را مجروح آردند18و 

ويزيون رژيم به مدير آل سياسي ـ انتظامي رژيم در استانداري فارس در گفتگوبا تل, شاه حسني
اعتراض مردم و تهاجم آنها به مراآز حكومتي اعتراف آرد و گفت آه خساراتي به ساختمان دادگستري، 

  .دو بانك و و تعداد ديگري از ادارات دولتي وارد آمده است
 »تعدادي از عوامل اصلي اين اعتراضات توسط نيروهاي انتظامي بازداشت گرديدند«به گفته اين مزدور 

  
  التدريسي مقابل مجلس شوراي اسالمي   مجدد معلمان حقتجمع

  2004 سپتامبر 28 – 1383 مهر 7سه شنبه 
معلمان حق التدريسي براي چندمين بار، صبح امروز هم مقابل مجلس شوراي : خبرگزاري فارس

  .اسالمي تجمع آردند
دام خود در آموزش و به گزارش خبرنگار پارلماني فارس معلمان حق التدريسي آه نسبت به عدم استخ

پروش ناراضي و همچنين خواهان حذف آزمون استخدامي هستند، پس از تشكيل مجلس هفتم چندين 
بار مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع آرده و خواهان رسيدگي به وضع نامطلوب خود در آموزش و 

  . پرورش شدند
يسي را تهيه آرده آه اين طرح در  هزار معلم حق التدر40مجلس شوراي اسالمي نيز طرح به آارگيري 
التدريسي را برطرف آرده و معلمان حق التدريسي آه  صورت تصويب در مجلس مشكالت معلمان حق

  . بيش از سه سال سابقه خدمت مستمر در آموزش و پروش دارند بدون آزمون استخدام خواهند شد
  

شه خيابان مقابل مجلس شوراي التدريسي تجمع آننده هم اآنون به صورت آرام در گو معلمان حق
 هزار معلم حق التدريسي در 40اسالمي تجمع آرده و منتظر نظر مجلس در خصوص طرح به آارگيري 

  . آموزش و پروش هستند
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

   را داردNPTايران ظرفيت خروج از : علي اآبر واليتي
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مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل با اشاره به اين آه ايران ظرفيت خروج از : خبرگزاري فارس
NPTحق خروج از :  را دارد، گفتNPT براي همه آشورها و از جمله ايران درمفاد NPT ملحوظ شده 

  .باشد  نميNPTاست و فقط به معني خروج ايران از 
يتي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در خصوص طرح سه فوريتي مجلس علي اآبر وال

اين :  ايران در مجامع بين المللي گفت  در صورت بسته نشدن پروندهNPTبراي الزام دولت به خروج از 
 نيز بر آن NPTطرح آه به طور مشروط از سوي نمايندگان اعالم شده، همان چيزي است آه در خود 

  . شده استتاآيد 
بيني شده است آه در صورتي آه قرار باشد   اين موضوع پيشNPTدر معاهده : وي در اين باره افزود

 و مفاد الحاقيه و ديگر اقدامات از سوي آشورها همچنان فشارها بر آشورها تداوم NPTعليرغم پذيرش 
تواند درباره  ته اين موضوع مي خارج شوند و البNPTداشته باشد، آنان اين ظرفيت را داشته باشند آه از 

  . ايران نيز با شروطي مصداق داشته باشد
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جمهوري اسالمي ايران اين ظرفيت را دارد آه : مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل تاآيد آرد
 خارج شود و البته طرح سه فوريتي اخير مجلس به معني خارج شدن NPTدر صورت افزايش تهديدها از 

  .  نيستNPTايران از 
بحث آانديداتوري : واليتي درباره احتمال آانديداتوري خود در انتخابات رياست جمهوري آينده نيز گفت

  . اند و به هيچ عنوان از سوي خودم مطرح نشده است من را ديگران مطرح آرده
ده وضعيت چگونه هنوز تصميم گيري براي آانديداتوري زود است و بايد منتظر ماند تا ديد در آين: وي افزود

  . دارم شود و به هر شكلي آه مناسب تشخيص داده شود به همان سمت گام بر مي مي
مهم اين است آه در داخل آشور درباره انتخابات رياست جمهوري يك وفاق و : واليتي تاآيد آرد

  . همدلي به وجود آيد و از تشتت پرهيز شود
  

   در آينده عراق  و نيروهاي موثردولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  دو گروگان ايتاليايی در عراق آزاد شدند 
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دو امدادگر ايتاليايی که چندی پيش از سوی يک گروه مسلح به گروگان گرفته شده بودند، امروز آزاد 
  . شدند

ايتاليايی تسليم کاردار ايتاليا در به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزيره، اين دو امدادگر 
  . عراق شدند

ربايندگان با واسطه ها به توافقی دست يافتند که براساس آن، اين : برخی منابع در اين باره اعالم کرد
  .دو گروگان ايتاليايی در مقابل پرداخت يک ميليون دالر آمريکايی آزاد شوند

بلغ پيشنهادی را روز گذشته  دريافت کردند و نيمی ديگر ربايندگان نيمی از م: اين منابع ادامه می دهند
  .را امروز در مقابل آزادی دو امدادگر ايتاليايی دريافت داشتند

گفتنی است عبداهللا دوم پادشاه اردن نيز روز گذشته در گفتگويی با يک روزنامه ايتاليايی از زنده بود اين 
  .دو امدادگر خبر داده بود
  .ع از قتل اين دو امدادگر توسط ربايندگان خبر داده بودندپيش از اين برخی مناب

 29دو زن ايتاليايی " سيمونا تورتا" و" سيمونا پری"  شهريور 17ربايندگان مسلح عصر روز سه شنبه 
ايتاليا را که در زمينه حقوق بشر فعاليت می کند " پلی به بغداد " ساله عضو سازمان غير دولتی به نام 

  .اقی ربوده بودندبه همراه دو عر
  

 و هوا   صدر از زمين  و شهرك  دوشهر فلوجه  اين  به  هوايي  حمالت  در جريان  و دهها زخمي يكصد آشته
   شدند  بمباران
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 را   عراق  آامل ري رهب  نوعي  و به  چند مليتي  نيروهاي  فرماندهي  امريكا آه دولت:   اعتمادالملل  بين گروه

  .  است  داده  گسترش  عراق  از باتالق  خروج  خود را براي  دو سويه هاي  خود دارد تالش در قبضه
  المللي  بين  آنفرانس  يك  به  جهان  مختلف  آشورهاي  پاي  دارد با آشاندن  سو سعي  از يك واشنگتن
 و   جهاني  تنها محور حمالت  علني  شكل  به  حداقل و  بخشيده  عراق  آينده  به المللي  بين  صفت نوعي
 از آغاز  شود پيش  مي  گفته  آه  آنفرانس  اين  تشكيل  ديگر تا زمان  نماند و از سوي  باقي  عراق داخلي
   مخالف  مسلح هاي  گروه  را به  ضربات  دارد بيشترين  در مصر برگزار خواهد شد سعي  رمضان  مبارك ماه

   شهرك  را در حومه  و هوا مناطقي  امريكا از زمين  راستا خبر رسيد ارتش در اين. وارد آند اقخود در عر
  . آرد صدر بمباران

   با گلوله  دوشنبه  از شامگاه  امريكايي هاي ها گفتند، هواپيماها و تانك  خبرگزاري  به  منطقه  اين ساآنان
   تهيه تا لحظه. قرار دادند  بغداد را مورد هدف نشين  و شيعه فقير  شهرك  از اين هايي  بخش  پراآنده باران
   نفر در آن  ميليون  از يك  بيش  آه  شهرك  اين  به  وارده  و تلفات  خسارات  از حجم  اطالعاتي  گزارش اين

 شاهد   ديروز هم  عراق  ديگر شهر متشنج  ديگر فلوجه از سوي.  است  نشده آنند مخابره  مي زندگي
بر .اند  آرده  خود انتخاب  پناهگاه  عنوان  شهر را به  اين  بود آه  با افراد مسلحي  امريكايي  نيروهاي گيريدر

 و   شهر آشته  اين  از مناطق  يكي باران  گلوله  نفر در جريان  سه  حداقل  بيمارستاني  منابع  گزارش اساس
  هاي  رسانه  براي  آه  مطبوعاتي يي  بيانيه  طي  هم  عراق  دفاع وزارت. شدند  زخمي  نفر ديگر هم شش
   خبرنگار گروه  دست  به  الكترونيكي  پست  از طريق  از آن يي  و نسخه  ارسال  و خبرنگاران گروهي

   گروه  از مراآز تجمع  يكي شنبه  بامداد سه  چند مليتي  اعتماد رسيد خبر داد، نيروهاي  روزنامه الملل بين
   انتخاب  هدف  بودن  تاآيد بر دقيق  ضمن  وزارتخانه اين.  قرار دادند  مورد هدف  فلوجه در جنوب را  زرقاوي
 چند   اعزام  جهت  سازي  آماده  براي  قرار گرفته  مورد هدف  در منزل  تاآيد آرد، حاضران شده

  . حضور نداشتند  در آن  ديگري  بودند و اشخاص  آمده  گرد هم انتحاري عمليات
   عمليات  خبر داد در جريان  امريكا در عراق  عاليرتبه  فرمانده  يك شود آه  منتشر مي  خبر در حالي اين

   آشته  و عناصر زرقاوي  نفر از هواداران100   آم  دست  در شهر فلوجه  چند مليتي  نيروهاي مختلف
  .شدند

   در عمليات  زرقاوي  دستياران  از مهمترين  آرد يكي  ديروز اعالم  هم  امريكايي  نيروهاي  رسمي سخنگوي
 فرد   نام  اعالم  بيشتر و حتي  اطالعات  افشاي  حاضر به وي.   است  دستگير شده  در فلوجه نظامي

www.iran-archive.com 



 وارد   زرقاوي  گروه  را به  مهلكي تواند ضربه  فرد مي  اين  آرد دستگيري ، نشد اما اعالم  شده بازداشت
   گروه  نفر از هواداران100 از   بيش  گذشته  چند هفته  تاآيد آرد طي  حال  در عين كايي امري ژنرال اين. آند

  . دستگير شدند  در شهر فلوجه زرقاوي
   و آودآان  زنان  در ميان  زرقاوي  طرفداران  شدن  را پنهان  افراد غيرنظامي  در ميان  تلفات  وقوع  علت وي

   چندمليتي  و نيروهاي  عراق  گارد ملي  نيروهاي  بين  سختي يروز درگيري بعد از ظهر د همچنين. آرد اعالم
   درگيري  گزارش  اين  تهيه تا ساعت.  داد  بغداد روي  حيفاي  در خيابان  مسلح  و گروهي  طرف از يك

 شهر  ل در داخ  سالح  مراآز خريد و فروش  از مهمترين شود يكي  مي  گفته  آه  خيابان  در اين مسلحانه
   داشت  ادامه دهند، همچنان  مي  تشكيل  غيرعراقي هاي  عرب  را هم  آن  از ساآنان  و بسياري بغداد است
  . خبر دادند  خيابان  اين  در داخل  پياپي  انفجارهاي  از وقوع و خبرنگاران

 شدند   موفق  دوشنبه شامگاه   عراق  آرد گارد ملي  اعالم  هم  ديگري  جداگانه  در بيانيه  عراق  دفاع وزارت
   اين  اطالعيه براساس.  آنند  بغداد خنثي  در اطراف  دجيل  را در منطقه  ترآيه  تبعه6  ربايي  آدم عمليات
   قصد عزيمت  را آه  ترآيه  تبعه6   شدند اين  موفق ربايان  با آدم  از درگيري  پس  عراق ، گارد ملي وزارتخانه

   مختلف  امريكا از آشورهاي  دولت  ديگر دعوت از سوي. آنها آزاد آنند تند از چنگ را داش  آشورشان به
 در  فرانسه.  داشت  جهاني  را در سطح  يي  گسترده هاي  بازتاب  عراق المللي  بين  آنفرانس  برگزاري براي

ها از   طرف حضور تمامي بايد با   آنفرانس  آرد اين  اعالم  از آن  حمايت  ضمن  درخواست  اين  به واآنش
 در   فرانسه  وزير خارجه  بارنيه ميشل.  برگزار شود  اشغالگران  مخالف  و مسلح  مخالف هاي  گروه جمله
   گزينه  آه هايي  گروه  از جمله  عراق  سياسي  نيروهاي بايد تمامي:   گفت  خبرنگاران  سوال  به پاسخ

  . حضور يابند  آنفرانس  برگزيدند در اين يكايي امر  نيروهاي  را عليه  مسلحانه مقاومت
   آنفرانس  بايد در اين  هم  اشغالگر از عراق  نيروهاي  خروج  دقيق  تاآيد آرد تاريخ  همچنين فرانسه
  . شود مشخص
   ديپلمات  آزادي در پي.  آرد  اعالم  آنفرانس  در اين  و مشارآت  حمايت  خود را براي  آمادگي  هم دانمارك
   گروگانگيري  به  اخبار مربوط  عراق  همراه هاي  تلفن  شرآت  مصري  دو مهندس  و همچنين  در عراق ايراني

   همچنان  فرانسوي  و دو گروگان  انگليسي  گروگان  وضعيت  آه  شد، در حالي يي  تازه  وارد مرحله در عراق
 ايتاليا خبر داد   دولت  به  گزارشي يكا سيا طي امر  مرآزي  اطالعات  سازمان  است  از ابهام يي در پرده
 شنود   فرد مشكوك  يك  از مكالمه  را پس  غربي  زن  يك  مكالمه  در عراق  سازمان  شنود اين هاي دستگاه
   در بغداد ربوده  روز پيش22سپتامبر 7   آه  است  ايتاليايي  از دو زن  يكي  به  ظاهرا مربوط اند آه آرده
  .شدند

 
به مكاني مظنون به مخفيگاه طرفداران ) شنبه سه(هاي آمريكايي امروز  جنگنده: تش آمريكا اعالم آردار

ابومصعب الزرقاوي در فلوجه حمله آردند آه طي ان ساختمان مورد نظر ويران و تعداد نامشخصي از 
  .شبه نظاميان نيز آشته شدند
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به نقل از خبرگزاري رويتر، ارتش آمريكا مدعي شد آه ) ايسنا(گزاري دانشجويان ايران به گزارش خبر

ي دقيق انجام  نيروهاي اين آشور به يك مكان محل استقرار حاميان الزرقاوي در جنوب فلوجه يك حمله
  .دادند

ي گروه تروريستي چندين منبع معتبر اطالعاتي تاييد آردند آه اعضا: ي ارتش آمريكا آمده است در بيانيه
ي دقيق به اعضاي گروه  اين يك حمله. اند الزرقاوي هنگام حمله در اين ساختمان مشغول فعاليت بوده

هاي خارجي را  ي خونبار در عراق و سربريدن تعدادي از گروگان الزرقاوي بود آه مسووليت چندين حمله
  .طي يك سال گذشته برعهده گرفته است

  .ي امروز ارايه ندادند هاي حمله ي حضور غيرنظاميان در بين آشته ارهپزشكان فلوجه گزارشي درب
 تن از 100هاي اخير بيش از  هاي هفته ي الزرقاوي طي بمباران يك مقام آمريكايي گفت آه شبكه
  . نيروهايش را از دست داده است

مله با استفاده از ي امروز مورد هدف واقع شدند، قصد ح بنابراعالم ارتش آمريكا، افرادي آه در حمله
  . اند عامالن انتحاري خارجي را داشته

  .هاي سنگين امروز از شهرك صدر شنيده شد صداي بمباران: از سوي ديگر، خبرگزاري رويتر گزارش داد
ي  هاي آمريكايي طي شب گذشته به مناطق حاشيه جنگنده: شهروندان شهرك صدر اظهار داشتند

  .ها به گشت زني پرداختند مريكايي نيز در خيابانهاي آ شهرك صدر حمله آرده و تانك
  . هاي شهرك صدر ندارد ي عمليات اين در حالي است آه ارتش آمريكا اعالم آرد آه اطالعات فوري درباره

هاي اخير هر روز عملياتي را در داخل و اطراف شهرك صدر انجام داده و نيروهاي  ارتش آمريكا طي هفته
  .وفادار به مقتدي صدر را هدف قرار داده است

 
  دست آم سه تن در بمباران فلوجه جان باختند  ، آمريكا فلوجه عراق را بمباران آرد

  2004 سپتامبر 28 – 1383 مهر 7سه شنبه 
  . زخمي برجاي گذاشت6ن فلوجه سه آشته و بمبارا

دست آم سه : الملل ايلنا، منابع بيمارستاني از شهر فلوجه عراق اطالع دادند  به گزارش سرويس بين
 تن ديگر 6تن در بمباران نيروي هوايي ارتش آمريكا عليه شهر فلوجه جان باخته و در همين راستا 

  .زخمي شدند
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ن درحالي است آه شب گذشته نيز نيروي هوايي ارتش آمريكا، شهرك به گزارش خبرگزاري اروپا، اي
  .صدر بغداد را بمباران آرد

  .ارتش آمريكا بمباران شهرك صدر را مورد تاييد قرار داده است
  

  مقتدا صدر تحريم انتخابات عراق را رد آرد
  2004 سپتامبر 28 – 1383 مهر 7سه شنبه 

ا صدر تحريم انتخابات آينده عراق را آه قرار است در ژانويه آينده يكي از دستياران مقتد: خبرگزاري فارس
  . در اين آشور برگزار شود، از سوي اين جنبش رد آرد

جريان صدر انتخابات را تحريم نكرده «: گفت" عبدالهادي الدراجي"به گزارش پايگاه اينترنتي القنات، 
  » .فت آرده استاست بلكه با برگزاري انتخابات محدود در اين آشور مخال

خبرگزاري رويتر به نقل از الدارجي گزارش داده بود، صدر در صورت حضور نيروهاي آمريكا در عراق در 
  . انتخابات ماه ژانويه آينده شرآت نخواهد آرد

طرح سياسي ما وحدت عراق و تشكيل دولت عراق مبتني بر «: بر اساس اين گزارش، وي گفته بود
  » .ست و ما در انتخابات تحت اشغال شرآت نخواهيم آردانتخابات آزاد و سالم ا

  » .انتخابات تحت اشغال، عادالنه نبوده و تنها به نفع مصالح اشغالگران خواهد بود«: وي تاآيد آرد
انتخابات تحت اشغال سالم و آزاد نخواهد بود و در آن تقلب صورت خواهد «: الدراجي خاطرنشان آرد

  » .گرفت
: با اشاره به اينكه جريان صدر، فردي را براي انتخابات نامزد نخواهد آرد، تصريح آرددستيار مقتدا صدر 

هرگاه عراق، آزاد شده و اشغالگران از آن خارج شوند، جنبش صدر در حيات سياسي در عراق شرآت «
  » .خواهد آرد

تحت رهبري محبوبيت مردمي صدر بعد از اينكه وي با دولت موقت عراق و نيروهاي «: القنات نوشت
  » .را سر دارد، افزايش يافت"دمكراسي زير اشغال نه "آمريكا به مبارزه برخاست و شعار 

اوضاع امنيتي عراق، هراس و نگراني در خصوص سرنوشت انتخابات و امكان برگزاري آن در موعد مقرر 
تمام مناطق عراق يا در را افزايش داده است و بين مقامات بلندپايه واشنگتن درباره برگزاري انتخابات در 

  . مناطقي آه امكان تامين امنيت در آن وجود دارد، اختالف نظر وجود دارد
  

   فروشي را آتش زدند نيروهاي مقاومت عراق چهار مغازه مشروب
  2004 سپتامبر 28 – 1383 مهر 7سه شنبه 

بات الكلي نيروهاي مقاومت عراقي، چهار مغازه در شمال بغداد را آه مشرو: خبرگزاري فارس
  .فروختند، به آتش آشيدند مي

اند، پس از   آيلومتري شمال بغداد واقع شده80ها آه در شهر بالد در  به گزارش رويتر از بالد، اين مغازه
  . اين حمله آه شامگاه دوشنبه رخ داد آامال در آتش سوختند

  . در اين حمله به آسي آسيبي نرسيد
هاي فروش مشروبات   صدام حسين در سال گذشته مغازهنيروهاي مقاومت عراقي از زمان سقوط

  . اند الكلي بسياري را آه اغلب صاحبان آنها مسيحي هستند، هدف قرار داده
  

  يك عضو وفاق ملي عراق، رئيس دادگاه ويژه محاآمه صدام شد: الشرق االوسط
  2004 سپتامبر 28 – 1383 مهر 7سه شنبه 

عضو وفاق ملي عراق به عنوان رئيس دادگاه " عمار البكري"تند منابع قضايي عراق گف: خبرگزاري فارس
  .ويژه محاآمه صدام منصوب شد

طالب : چاپ لندن با اعالم اين خبر به نقل از منابع قضايي عراقي نوشت" الشرق االوسط"روزنامه 
وفاق ملي الزبيدي آه تاآنون رياست اين دادگاه را بر عهده داشت بر آنار شد و البكري از اعضاي حزب 

  . اين آشور جانشين وي شد
 قاضي عراقي تشكيل 30به گفته اين منابع، دادگاه ويژه محاآمه صدام و اعضاي بلندپايه حكومتش از 

  . شده است و زير نظر هيات دولت اين آشور آار مي آند
  .  دارددفتر اين دادگاه در يكي از طبقات ساختمان آابينه اين آشور قرار: اين منابع تاآيد آردند

" زهير مالكي"هايي در حال حاضر بر  از سوي ديگر منابع آگاه در شوراي قضايي عراق تاآيد آردند فشار
رئيس دادگاه جنايي مرآزي عراق براي انتقال وي از اين دادگاه آه يك سال پيش تاسيس شد، اعمال 

  . مي شود
برهم صالح : ه الشرق االوسط گفتندوگو با روزنام اين منابع آه نخواستند نامشان فاش شود، در گفت

معاون نخست وزير موقت عراق به نمايندگي از سوي شوراي وزرا رئيس دادگاه مرآزي را در خصوص 
  . اين امر فراخوانده است

در محافل قضايي عراق پيشگويي هاي در حال حاضر مطرح است آه نشان از آن دارد آه زهير المالكي 
در اجابت به دستور نخست وزير، وي به دادگاه ديگري منتقل شود از تهديد آرده است در صورتي آه 
  . سمت خود استعفا خواهد داد

  
  مداخله رژيم ايران در عراق
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  بازداشت يک تبعه عراقي توسط دولت انتقال بغداد به اتهام جاسوسي براي جمهوري اسالمي 

  2004 سپتامبر 28 – 1383 مهر 7سه شنبه 
شور عراق روز سه شنبه از بازداشت يک تبعه عراقي به اتهام جاسوسي يکي از مسئوالن وزارت ک

اين مسئول به شرط محفوظ ماندن اسم خود به خبرگزاري آسوشيتد . براي جمهوري اسالمي خبر داد
نشعت عبدالعلي الحسيني چند روز پيش بازداشت شد و هم اکنون بازجويي از او ادامه : پرس گفت

  . دارد
اين مقام ايراني که نخواست نامش فاش شود از اظهار نظر درباره محل ) : فرداراديو (جمشيد زند 

نگهداري نشعت عبدالعلي الحسيني و يا ارتباط احتمالي سفارت جمهوري اسالمي ايران در بغداد 
  . خودداري کرد

کرده به نوشته روزنامه الفرات، چاپ بغداد که اولين بار اين گزارش را منتشر کرد الحسيني اعتراف 
است که توسط يک افسر اطالعاتي جمهوري اسالمي به نام محمد قرباني جذب شده و به عنوان يک 

به نوشته اين روزنامه الحسيني در اعترافات خود . ديپلمات ايراني در سفارت مشغول به کار شده است
توطئه و حين بازجويي گفته است که سفارت جمهوري اسالمي ايران در بغداد يکي از مراکز مهم 

  . يک مقام وزارت کشور عراق هم گزارش الفرات را تاييد کرده است. جاسوسي در عراق است
 ماه گذشته با شروع عمليات خرابکارانه شورشيان در شهرهاي مختلف عراق 17روابط ايران و عراق در 

در متهم مقامات عراقي جمهوري اسالمي ايران را به حمايت از مقتدي ص. رو به سردي گذاشته است
دولت ايران . کرده اند و مي گويند ايران مي خواهد با اين کار خود در روند سياسي عراق تاثيرگذار باشد

بارها اتهام دخالت در امور داخلي عراق را رد کرده و مي گويد افراد مسلح اجازه نمي دهند از خاک اين 
ي کند که ممکن است بعضي از کشور وارد عراق شوند ولي در عين حال اين مساله را هم نفي نم

  . شورشيان از مرز هاي طوالني کشور به عراق رفته باشند
اياد عالوي، نخست وزير عراق در اوايل ماه جاري ابراز اميدواري کرد که روابط دو کشور بهبود يابد اما 

ور در روابط دو کش. حازم شعالن، وزير دفاع عراق چندي پيش ايران را دشمن شماره يک عراق خواند
فريدون . ماه هاي اخير با ناپديد شدن چند ايراني در شهر هاي مختلف عراق نيز تيره تر شده است

  .جهاني کنسول ايران در کربال که در ماه اوت ربوده شده بود روز گذشته بعد از يک ماه اسارت آزاد شد
  

  .اند، اظهار نگراني آردخو آمريكا بار ديگر درخصوص آنچه نفوذ ايران در عراق مي: خبرگزاري فارس
  2004 سپتامبر 28 – 1383 مهر 7سه شنبه 

به گزارش پايگاه اينترنتي وزارت امور خارجه آمريكا، آدام ارلي سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا روز 
ثباتي و  هاي ايران به بي برخي اقدامات و فعاليت«: دوشنبه در يك آنفرانس خبري اعالم آرد

  » .آنند تي در عراق آمك ميهاي تروريس فعاليت
ما پيش از اين نيز روشن آرديم آه ايران در عراق داراي نفوذ است و اين مساله آامال «: وي گفت

روشن است اما در حال حاضر براي من بسيار دشوار است آه درباره اين مساله و اقدامات ايراني ها و 
  » .حبت آنمهمكاري آنها با جناح هاي مختلف در عراق به طور مشخص ص

ارلي با اشاره به اينكه ايران بايد از نفوذ خود در ميان برخي احزاب مشخص در عراق براي آمك به 
پيام روشن ما به دولت ايران اين است آه منافع اين «:برنامه هاي دولت موقت عراق استفاده آند، افزود

  » .آشور در وجود عراقي با ثبات و امنيت است
منافع ما اقتضا مي آند آه از اعالم نظرهاي مقامات دولت «: ارجه آمريكا گفتسخنگوي وزارت امور خ

  » .آنند حمايت و پشتيباني آنيم عراق درباره اهدافي آه دنبال مي
بخشي از اين منافع با گردآوري همسايگان عراق و گفت و گو درباره آينده سياسي ، «:وي تصريح آرد

  » .امنيتي و ثبات عراق به دست خواهد آمد
هاي دولت عراق است و  نقش ايران و همسايگان عراق در امور اين آشور از جمله نگراني«: ارلي گفت

  » .آنيم آن را به سمت جرياني مثبت و مسالمت آميز هدايت آنيم  مي اين موضوعي است آه ما سعي
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   مهر7: روزنامه های تهران 

  2004 سپتامبر 28 – 1383 مهر 7سه شنبه  - سي بي بي
روزنامه های امروز صبح تهران خبر از تصويب طرح جنجالی مجلس توسط شورای نگهبان داده اند که 
مطابق آن قراردادهای دولت با دو شرکت ترک بدون مجوز مجلس قابل اجرا نخواهد بود و تصويب آن 

  .ردای خود را به ترکيه لغو کندمحمدخاتمی رييس جمهور را واداشت تا سفر ف
 سخنگوی دولت از ورود احتمالی مجمع تشخيص مصلحت نظام شرقدر حاليکه به نوشته روزنامه 

درباره مصوبه مجلس در خصوص قراردادهای جنجالی ميان ايران و ترکيه خبر داده و گفته بود احتمال 
 خبر رسالتنجالی مجلس وجود دارد، مذاکرات دولت و شورای نگهبان برای جلوگيری از تصويب طرح ج

داده که شورای نگهبان در واکنش يک روزه خود مصوبه مجلس را مغاير قانون اساسی و موازين شرعی 
  . ندانست و آن را تصويب کرد
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 نوشته است که سخنگوی دولت، که بيشترين وقت نشست خبری اش در پاسخگويی به شرق
سفر خاتمی به ترکيه صرف شد، گاليه کرد از اينکه تمام پرسش های خبرنگاران درباره علت تعويق 

ابزارهای رييس جمهور به طور جدی از او گرفته شده است، گاليه کرد از اينکه برخی نمايندگان ادبيات 
نامناسبی را درباره رييس جمهور به کار می برند و گاليه کرد که منشاء تمام اين اتفاقات گزارش های 

  . اص بوده است که او آنان را شناخته شده برای افکار عمومی خواندنادرست برخی افراد خ
آزادی فرهنگ جهانی، کنسول ايران در کربال که از نزديک دو ماه پيش در اسارت يک گروه تروريستی در 
عراق بود، خبری است که روزنامه های مختلف امروز صبح تهران آن را منعکس کرده اند و با وجود اين، 

ته که پدر آقای جهانی دو روز پيش از وزارت خارجه گله کرده و گفته بود که اين دستگاه  نوشهمشهری
  .هيچ کاری برای آزادی کنسول خود نمی کند

  . کودک هستند٢٢ عکسی از قاتالن پاکدشت را چاپ کرده که متهم به قتل ايرانروزنامه 
  .تل ها ديده می شونددر اين تصوير، متهمان در حضور دادستان در حال بازسازی صحنه ق

 از زبان فرمانده نيروهای انتظامی نوشته تنها نيروی انتظامی مسئوول اعتماددر همين مورد، روزنامه 
  . تامين امنيت شهروندان نيست

هزار آنان از ١٠٠هزار نفر زندگی می کنند که ٣٠٠ از قول سردار قالی باف نوشته در پاکدشت ايران
کيلومتر مربع و صد و چند پليس ، هرگز نبايد توقع داشته باشيم امنيت  ٧٠افاغنه هستند و با وسعت 

  .به مفهوم واقعی کلمه حاکم باشد
 خبر داده که فرمانده نيروی انتظامی درباره تجمع های روز يکشبنه تاييد کرد که عده ای از همشهری

  . اندکسانی که بدون مجوز در حوالی دانشگاه تهران تجمع کرده بودند دستگير شده 
 نفر ذکر کرده که ۵٠٠ به نقل از يک سايت اينترنتی جمعيت حاضر در تجمع روز يکشنبه را آفتاب يزد
  .  کردند و ده نفرشان دستگير شدند  حرکت  ملت  پارک  سمت  از آنان به بخشی

  حرکتشان  ، به  زدن  و کف ، با سوت  شعار خاصی  سر دادن  بدون  کنندگان به نوشته همين روزنامه تجمع
 دادند و در همان زمان عده ای هم در اصفهان، اروميه و شيراز هم در برابر دانشگاه های آن   می ادامه

  .شهر تجمع های مشابهی به راه انداخته بودند
 از قول فرمانده نيروی انتظامی با اشاره به فضای پليسی ايحاد شده در شهر تهران نوشته اعتماد

 در   بسيار سنگين  بروز ترافيک  منجر به  قرمز که  های  چراغ  تايمرهای  شدن عحرکت تجمع کنندگان و قط
 در   پليسی  و ايجاد فضای  مردم  تحريک  باشد برای تواند خود عاملی  بود، می  شده  شهر تهران سطح
  .جامعه

 خود را  تالش  ، تمام  شهروندان در خطر است  کند امنيت قالی باف گفته است پليس در هر کجا احساس
 برخوردها،   اين  وجود آيد که  تصور به  اگر اين برد، حتی  کار می  به  و ايجاد امنيت  وضعيت  کنترل برای

  . است" پليسی " برخوردهايی
 خبر داده که روزبه ميرابراهيمی، روزنامه نگار، صبح ديروز بازداشت شد و گفته می شود اتهام شرق

  . ی اينترنتی و مصاحبه با راديوهای خارجی عنوان شده استوی همکاری با برخی سايت ها
ميرابراهيمی چهارمين نفری است که در هفته های اخير در ارتباط با سايت های اينترنتی دستگير می 

  .شود
 

  گوناگون
  

   آشور جهان است20اي در انحصار  مصرف انرژي هسته:بريتيش پتروليوم 
  2004 سپتامبر 28 – 1383 مهر 7سه شنبه 

مصرف انرژي هسته اي تنها در : شرآت نفتي بريتيش پتروليوم انگليس گزارش داد: خبرگزاري فارس
  . آشور جهان است20انحصار 

 ميليون تن انرژي 181به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اياالت متحده آمريكا در سال گذشته 
انرژي هسته اي در جهان باالترين مصرف را  درصد مصرف 30هسته اي مصرف آرد و با اختصاص بيش از 

  . از آن خود آرد
 ميليون تن انرژي هسته اي در جهان مصرف آرد و با 100بنابراين گزارش، فرانسه نيز در سال گذشته 

 درصد انرژي هسته اي 7/8 درصد مصرف آل در جايگاه دوم ايستاد و ژاپن نيز با مصرف 7/16اختصاص 
  .  اختصاص دادجهان رتبه سوم را به خود

 درصد و 7/5 درصد، 2/6آشورهاي آلمان، روسيه و آره جنوبي نيز هر آدام به ترتيب : اين گزارش افزود
  .  درصد مصرف انرژي هسته اي در جهان در سال گذشته در رده هاي چهارم تا ششم قرار گرفتند9/4

ز مصرف آن به شرح زير بر اساس اين گزارش، سهم ديگر آشورهاي برخوردار از انرژي هسته اي ا
  : است
 درصد، 6/0 درصد، لتوني 9/0 درصد، جمهوري چك يك درصد، فنالند 8/1 درصد، بلژيك 8/2آانادا 

   درصد، 6/2 درصد، سوئد 3/2 درصد، اسپانيا 7/0اسلواآي 
 5/1 درصد و تايوان 7/0 درصد، هند 6/1 درصد، چين 4/3 درصد، انگليس 1/3سوئيس يك درصد، اآراين 

  . ددرص
گزارش بريتيش پتروليوم در خصوص آمار مصرف انرژي هسته اي در رژيم صهيونيستي هيچ رقمي را 

  . اعالم نكرده است

www.iran-archive.com 


