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

  
  وق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حق

  
  شدگان روز جهاني آارگر در سقز برگزار نشد  دادگاه يكي از بازداشت

  2004 اآتبر  2 – 1383 مهر 11شنبه 
پور، يكي از هفت بازداشت شده روز جهاني آارگر در سقز آه قرار بود صبح امروز در   دادگاه محمد عبدي

  .ن برگزار شود، تشكيل نشدشعبه اول دادگاه انقالب اين شهرستا
، با "ايلنا"، وآيل بازداشت شدگان روز جهاني آارگر در سقز در گفت و گو با خبرنگار "مهشيد محدود"

علت آن، افتتاح دادسرا در ناحيه شهرستان : اعالم اين مطلب، پيرامون عدم تشكيل جلسه دادگاه گفت
است بخاطر افتتاح دادسرا در اين شهرستان سقز بود، البته قبًال به من اعالم شده بود آه ممكن 

  .جلسه دادگاه تجديد شود
 آذر ماه سال جاري 9دادگاه موآلم به تاريخ : وي در خصوص زمان جلسه آينده دادگاه موآلش گفت

  .موآول شده است
  .پور، شرآت در تجمع غيرقانوني عنوان شده است  گفتني است، موارد اتهامي محمد عبدي

اين جلسه رسيدگي به اتهامات محمود صالحي و اسماعيل خودآام از ديگر بازداشت همچنين، پيش از 
  .شدگان روز جهاني آارگر در سقز به دليل عدم حضور قاضي پرونده تجديد وقت شده بود

  
  مجوز آنسرت موسيقي زنان در زنجان لغو شد

  2004 اآتبر  3 – 1383 مهر 12يكشنبه :جمهوري اسالمي
جمعي از . ين و حزب اهللا زنجان مجوز آنسرت موسيقي زنان در زنجان لغو شدبا تالش جوانان متد

جوانان متدين و مومن شهر زنجان با تجمع در محل برگزاري اين آنسرت با دردست داشتن پارچه نوشته 
خواستار لغو مجوز اولين آنسرت , هائي ضمن ابراز انزجار و تنفر از وجود ابتذال در آنسرتهاي موسيقي 

اين آنسرت با مجوز رسمي اداره آل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان . قي زنان در زنجان شدندموسي
اين . زنجان برگزار شود) ره (زنجان قرار بود از روز چهارشنبه گذشته در فرهنگ سراي امام خميني 

 تجمع آغاز شد ولي اصرار و ) 83,7,8(آنسرت با پافشاري برخي از مسئولين استان در روز چهارشنبه 
در سال گذشته يك آنسرت موسيقي . جوانان متدين و مومن سبب شد مجوز آن از روز دوم لغو گرديد

آه توسط نوازندگان و خوانندگان آشور آذربايجان با مجوز اداره آل ارشاد اسالمي در زنجان برگزار شده 
 دختران با اهدا گل و بود به صحنه هاي زشت و زننده بي بندوباري و اباحيگري تبديل شد و برخي از

متاسفانه پس از مدتي ابتذال اينگونه آنسرتها . روبوسي با خواننده مرد به رقص و پايكوبي پرداختند
  .توسط برخي اشخاص بصورت سي دي براي منحرف آردن جوانان در اختيار عموم قرار مي گيرد

  
   با آن  آژانس بين المللي انرژي و چالشهاي جهاني-پروژه اتمي رژيم ايران

  
  آيند المللي انرژي اتمي دوشنبه به ايران مي بازرسان آژانس بين

  2004 اآتبر  2 – 1383 مهر 11شنبه 
  .آيند المللي انرژي اتمي دوشنبه هفته جاري به ايران مي بازرسان آژانس بين: خبرگزاري فارس

اتمي پس از اجالس اخير المللي انرژي  به گزارش خبرگزاري فارس، اولين گروه از بازرسان آژانس بين
  . شوند اين آژانس، دوشنبه وارد تهران مي

  . موضوع اين بازرسي است" مانده پيگيري مسائل حايز اهميت باقي"بر اساس اين گزارش، 
اي ايران، متجاوز از هفتصد نفر روز بازرسي از سايتهاي مختلف  از ابتداي شروع بررسي پرونده هسته

  . ورت گرفته استاعم از نظامي و غيرنظامي ص
  . ها بدون اطالع قبلي و به صورت سرزده انجام شده است برخي از اين بازرسي

سابقه بوده است، هيچ مدرآي دال بر  برغم اين حجم بازرسي آه در طول تاريخ آژانس اتمي تقريبا بي
ي اي ايران بدست نيامده است اما فشار غيرقانوني برخ هاي هسته آميز بودن فعاليت غيرصلح

ها، موجب برخورد سياسي  آشورهاي اروپايي و همراهي آن با آمريكا بدون توجه به نتايج اين بازرسي
  . اي ايران شده است آژانس با پرونده هسته

  
  اي خبر داد الحيات از اختالفات روسيه و ايران درباره بازگرداندن سوخت هسته

  2004 اآتبر  2 – 1383 مهر 11شنبه 
در پي شكست روسيه و ايران در دستيابي به «: زبان نوشت روزنامه عربيك : خبرگزاري فارس

اي ايران  اي از ايران به روسيه آه در تاسيسات هسته اي در زمينه بازگرداندن سوخت هسته توافقنامه
  ».اي ايران نمايان شد هاي از اعمال فشار روسيه بر پرونده هسته آاربرد دارد، نشانه
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شك و ترديد در پايتخت روسيه در خصوص «: در شماره امروز خود نوشت" لحياتا"اي  روزنامه فرامنطقه
رئيس انرژي اتمي روسيه به تهران آه قرار است در ماه آينده " الكساندر روميانتسف"موفقيت سفر 

اي  ميالدي صورت گيرد، براي حل موارد اختالف بين دو آشور بر سر مساله بازگرداندن سوخت هسته
  » .شود، قوت گرفت  اتمي بوشهر بكار گرفته ميآه در نيروگاه

اي را به امضا برسانند، ولي مسووالن روسي بعد از  قرار است آه ايران و روسيه در اين ديدار توافقنامه
  . شكست دو طرف در دستيابي به يك فرمولي نهايي براي اين توافقنامه، ابراز نااميدي آردند

 پيش تاآيد آرده بود، مسكو تكميل همكاري با ايران در زمينه رييس شوراي امنيت ملي روسيه دو روز
  . داند اي در اين زمينه مي اي را مشروط به امضاي توافقنامه هسته

با وجود اينكه مسكو در گذشته مخالفت شديد خود را در خصوص «: ها نوشت الحيات به نقل از ديپلمات
 آرده است ولي نگراني رو به افزايش روسيه در اي ايران به شوراي امنيت اعالم ارجاع پرونده هسته

المللي انرژي اتمي آه قرار  اي تهران، احتماال اين آشور را در نشست بين هاي هسته قبال سياست
اي ايران  است در ماه نوامبر آينده برگزار شود، به حمايت از موضع آمريكا آه خواهان ارجاع پرونده هسته

  » .حد است، سوق خواهد دادبه شوراي امنيت سازمان ملل مت
مسكو اخيرا لحن خود را شديدتر آرده است و از ايران خواسته آامال به «: الحيات در پايان نوشت

  » .تعهدات خود در قبال آژانس عمل آند
بر اساس اين گزارش، والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه نيز در اين زمينه گفت، آشورش در صورتي 

ان ملل را نقض آند و زير پا بگذارد از تكميل ساخت نيروگاه بوشهر چشم پوشي آه تهران شروط سازم
  . آند مي

  
  آند اي با ايران را لغو مي روسيه احتماال امضاي توافقنامه هسته:البيان به نقل از يك مقام روس
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 يك مقام روسيه تلويحا از احتمال لغو قرارداد چاپ امارات به نقل از" البيان"روزنامه : خبرگزاري فارس

  . اي اين آشور با ايران خبر داد هسته
اي با ايران اشاره  روسيه تلويحا به لغو امضاي قرارداد هسته" البيان در شماره امروز خود تحت عنوان

اد به نقل از يك مقام روس آه خواست نامش فاش نشود، نوشت، آشورش احتماال امضاي قرارد" آرد
اي با ايران آه بمنظور تسهيل در امر بازگرداندن سوخت نيروگاه بوشهر مدنظر است، در نوامبر  هسته

  . آند آينده لغو مي
المللي  رئيس آژانس بين" الكساندر روميانتسف"«: اين مقام روس بدون اشاره به دليل اين اقدام، گفت

ه به ايران سفر آند اما سفر وي ضرورتا به انرژي اتمي روسيه همچنان قصد دارد در ماه نوامبر آيند
  » .معناي امضاي توافقنامه مذآور نيست

اي و روابط دوجانبه با ايران  هدف از سفر روميانتسف به ايران بحث و بررسي مسائل هسته«: وي افزود
  » .است

ا برسد زمينه را امضاي اين توافقنامه ميان دو آشور هنوز تاييد نشده است اما اگر اين توافقنامه به امض
آند اما در  اي ايران پس از سالها تاخير هموار مي براي روسيه و ايران براي بكار انداختن نيروگاه هسته

صورتيكه اين توافقنامه در ماه نوامبر همانطوري آه مقرر شده به امضا نرسد، راه اندازي نيروگاه 
  . اي ايران احتماال بار ديگر به تعويق خواهد افتاد هسته

المللي انرژي اتمي در مورد توقف  به نوشته البيان، پس از آنكه تهران تهديد آرد به درخواست آژانس بين
دهد، روسيه اعالم آرد  عمليات غني سازي اورانيوم به دليل غيرقانوني بودن اين درخواست پاسخ نمي

  . آند  مياي ايران، تاآيد هاي هسته همچنان بر مواضع ماه گذشته خود در خصوص فعاليت
اي روسيه و ايران از  وگوهاي هسته پيش از اين نيز خبرگزاري رويتر به نقل از يك مقام نزديك به گفت
  . اي نيروگاه بوشهر خبر داده بود احتماال لغو قرارداد روسيه و ايران براي بازگرداندن سوخت هسته

  
  وراي امنيت حرف زده شوداي ايران به ش هنوز زود است درباره ارجاع پرونده هسته:البرادعي
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فصل  و هاي ديپلماتيك براي حل المللي انرژي اتمي بر ادامه راه مدير آل آژانس بين: خبرگزاري فارس

اي ايران به  هنوز زود است درباره احتمال ارجاع پرونده هسته«: اي ايران تاآيد آرد و گفت  هسته پرونده
  ». سازمان ملل سخن گفته شودشوراي امنيت

آه " الشرق االوسط "وگو با روزنامه  المللي انرژي اتمي در گفت مدير آل آژانس بين" محمد البرادعي"
اي ايران  در شماره امروز اين روزنامه منتشر شد، هرگونه اظهار نظر درباره احتمال ارجاع پرونده هسته

  . به شوراي امنيت را زودهنگام خواند
آنم پرونده ايران از راه ديپلماتيك با عمليات  من همچنان تالش مي. اين مساله زود است«: وي گفت

دهم وارد  فصل شود و اميدوارم اجباري براي اعمال زور نباشد و ترجيح مي و المللي، حل بازرسي بين
  » . نشوم تي پي پيشداوري مربوط به عقب نشيني ايران از معاهده ان

المللي انرژي اتمي در قبال پرونده  اش در خصوص گزارش آژانس بين هاي اوليه زيابيالبرادعي در مورد ار
ايم و در  آار تهيه گزارش را آغاز آرده«: اي ايران آه قرار است در نوامبر آينده صادر شود، گفت هسته

موعد مقرر قبل از نشست شوراي حكام آماده خواهد شد و تاآنون چيز جديدي وجود نداشته است و 
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خواهيم و از تهران خواستيم تا بمنظور اعتماد سازي، غني  همچنان از ايران حل مسائل فيمابين را مي
  » .وگو هستيم سازي اورانيوم را به حال تعليق در آورد و ما همچنان در مرحله گفت

اي ايران به شوراي  هايي درباره ارجاع پرونده هسته وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه صحبت
اي پيش خواهد آمد، تصريح  منيت سازمان ملل متحد وجود دارد و اين آه بعد از ارجاع پرونده چه مسالها

آنچه آه روي خواهد داد به ارزيابي و نشست آينده شوراي حكام بستگي دارد و اين اقدام در «: آرد
كام اين امر را چارچوب جو سياسي بدور از تنش و قانوني صورت خواهد گرفت و در صورتي آه شوراي ح

به شوراي امنيت ارجاع دهد، دليل يا داليل آن را آه آنها را وادار به اتخاذ اين تصميم آرد، بيان خواهند 
شود آه اخالل و نقضي در معاهدات آه  اي به شوراي امنيت ارجاع مي طبق معمول زماني پرونده. آرد

  » .، از سوي آشور مورد نظر صورت گرفته باشداي بر آن تاآيد دارد هاي هسته توافقنامه منع تكثير سالح
شود آه آيا اينكه عدولي از سوي  اما درباره ايران اين موضوع به اين مساله مربوط مي«: البرادعي افزود

يا اينكه مسائلي غير از اين وجود دارد و به هر حال ) ايران به تعهدات خود عمل نكرده(ايران صورت گرفته 
  » .ستاين مساله هنوز زود ا
هاي  افراد بسياري هستند آه معتقدند ايران برنامه«: المللي انرژي اتمي تاآيد آرد مدير آل آژانس بين

آنم و  گيري عجله نمي اي نظامي در اختيار دارد ولي من بشخصه قبل از تكميل حقايق در نتيجه هسته
اي   هسته رود يا اينكه برنامه هاي ايران خطر بشمار مي تا به حال ضرورتي بر اينكه گفته شده برنامه

تمام آنچه آه ديديم اين است ايران در تالش براي . ايران جنبه نظامي داشته باشد، مشاهده نكردم
سازي اورانيوم است و بنابراين در حال حاضر خطري وجود ندارد و بايد به جاي  رسيدن به فناوري غني

ها و ابزار  اي ديگري بينديشيم، بايد از تمامي راهكار استفاده از راههاي ديگر و پيش از اينكه به گزينه
  . سياسي و ديپلماتيك براي دستيابي به راه حل استفاده آرد

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

  
  نگرانى آمريكا از مناسبات اقتصادى ايران و آلمان  
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جان بولتن، مسئول بخش تسليحاتى وزارت امور خارجه اياالت متحده آمريكا، دولت آلمان فدرال را به 

  . خاطر ادامه روابط اقتصادى خود با دولت ايران، به شدت مورد انتقاد قرار داد
تى وزارت امور خارجه خبرگزارى رسمى آلمان از برلين گزارش داد آه جان بولتن، مسئول بخش تسليحا

اياالت متحده آمريكا، دولت آلمان فدرال را به خاطر ادامه روابط اقتصادى خود با ايران، به شدت مورد 
من ”: ، از جمله گفت”ولت آم زونتاگ”جان بولتن در مصاحبه اى با روزنامه آلمانى . انتقاد قرار داده است

ما به هيچ وجه با . د به اطالع شما مى رسانم فقط ديدگاه اياالت متحده آمريكا را در اين مور
آشورهايى آه قراردادهاى جهانى را زيرپا مى گذارند و عليرغم خواست جهاني، مخفيانه براى به 

  ” .دست آوردن سالح هاى هسته اى تالش مى آنند، روابط اقتصادى برقرار نمى آنيم
ا براى متوقف ساختن طرح هاى اتمى ايران بولتن در اين مصاحبه در مورد احتمال  واآنش نظامى آمريك

ما در حال حاضر به حمله نظامى عليه ايران فكر نمى آنيم، اما هيچ راه حلى را نيز منتفى نمى ”: گفت
اآنون زمان آن فرارسيده است آه دولت ايران به جهانيان ثابت آند، طرح هاى اتمى اش فقط . دانيم

ى ست آه پنجشنبه گذشه، يك هيئت آلمانى براى گفتگو و گفتن”  .براى مقاصد صلح آميز بوده است
  . تبادل نظر در مورد توسعه قراردادهاى اقتصادى آلمان با ايران، راهى اين آشور شد

جان بولتن، مسئول بخش تسليحاتى وزارت امور خارجه آمريكا، به ايران پيشنهاد آرده است، آه آشور 
ليبى حاضر شد به تمام طرح هاى خود، براى رسيدن به . ب آندليبى را به عنوان الگويى براى خود انتخا
  .سالح هاى آشتار جمعى پايان دهد

سخنان بولتن در حالى ست آه شالوم مفاذ، وزير دفاع اسراييل، چهارشنبه گذشته در گفتگويى با يك 
ه هاى روزنامه اسرائيلى تصريح آرده بود آه آشورش، از هيچگونه اقدامى براى جلوگيرى از برنام

هسته اى ايران پرهيز نخواهد آرد و اسراييل براى مقابله با تهديدات جمهورى اسالمى ايران آماده 
  .است

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
     عراق  سني  در مثلث  پاآسازي  گسترده عمليات, آغاز شد   سيستاني اهللا  با هشدار آيت همزمان
  2004 اآتبر  3 – 1383 مهر 12يكشنبه :داعتما
   نيروهاي  توسط  عراق  متشنج  مناطق  پاآسازي  عمليات  آمار قربانيان  آه در حالي:  الملل  بين گروه

 و   فلوجه  شهرهاي  به  عمليات  اين  دامنه  گذشت  و چند صد زخمي  آشته109 در سامرا از مرز  امريكايي
   مطهر حضرت  صحن  از بازگشايي  پس  ساعاتي  آه  است  در حالي اين.  شد  آشيده  صدر هم شهرك
   زايران  روي ، بار ديگر به  در آن  بمب  يك  هشدار در مورد آارگذاري  يك  دليل  به  محل  اين السالم  عليه علي
  . شد بسته
   سامرا و فلوجه  در شهرهاي  عراق  سني  در مثلث  امريكايي  نيروهاي ، عمليات  خبري  منابع  گزارش به

 شهر   در اين  حمالت  اين  فرد ديگر در شهر سامرا آمار قربانيان  پنج  شدن  دارد و با آشته  ادامه همچنان
 خود   از سربازان  يكي  شدن  نيز خبر از آشته  امريكايي  نيروهاي  آه است  در حالي اين. نفر رسيد109  به
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   در ميان مرد آهنسال7 و  آودك5،  زن11   خبر دادند، حداقل  بيمارستاني ابعمن.ها دادند  درگيري در اين
   دولت  آه  گرفت  صورت  در حالي  حمله  اين  رسيده  اطالعات براساس.خورند  مي  چشم  به شدگان آشته
  اينآميز   مسالمت  تسليم  شهر جهت  نفوذ اين  صاحب هاي  را با شخصيت يي  گسترده  مذاآرات عراق

 گارد   از دو هزار نفر از پرسنل  بيش  با پشتيباني  امريكايي  هزار نظامي  سه  بود، اما يورش شهر آغاز آرده
 شهر با   شد اين  غافلگير آرد و باعث  را هم آنندگان  مذاآره ها ازجمله  طرف  شهر همه  اين  به  عراق ملي

   عراق  مقاومت  خود را از نيروهاي  آه فردي. رآيد د  دولتي  نيروهاي  دست  به  توجهي  قابل سرعت
   عالوي  دولت  هدف  اولين آرديم ما تصور مي:   گفت  تلويزيوني هاي  از شبكه  يكي  مورد به خواند در اين مي

  يك. ما را غافلگير آرد  سامرا بشدت  به  خاطر حمله  همين  باشد به  شهر فلوجه  امريكايي و نيروهاي
 شهر   اين يي  خوشه هاي  با بمب  امريكايي  از شهر سامرا خبر داد نيروهاي  هم  القاعده  به زديك ن سايت

   اين پوآه10   از خبرنگار خود در شهر سامرا خبر داد حداقل  نقل  به  اينترنتي  سايت اين.  آردند را بمباران
  .  است  آرده  بود، مشاهده  شده  شليك سكوني م  مناطق  بر روي  آه  و متوسط  بزرگ ها را از نوع  بمب نوع

   به  توجهي  قابل  خسارات  عمليات  اين  در جريان  خبر دادند، باوجود آنكه  تلويزيوني هاي  شبكه  بين در اين
   باقي  درگيري  مختلف  در مناطق  زمين  بر روي ها همچنان  و زخمي  از آشته  و تعدادي شهر وارد آمده

 شهر  در اين(  ع )  عسكري  حسن و امام(  ع)  هادي  امام  حضرت  مقدس  آستانه  به اما آسيبياند  مانده
 داوود، وزير  قاسم.  است  عراق  گارد ملي  نيروهاي  در تصرف  اآنون  شيعيان  دو امام  اين  و بارگاه نرسيده

 شهر   به  گسترده ر بغداد حمله د  مطبوعاتي يي  مصاحبه  طي  عراق  دولت  ملي مشاور در امور امنيت
   از قانون  عراق  از مناطق  برخي  در برابر خروج  عراق  دولت  شكيبايي  پايان هاي  از نمونه سامرا را يكي

   تاييد خبر دستگيري  ضمن وي. تاآيد آرد  مناطق  تمامي  تا پاآسازي  عمليات  اين  و بر ادامه  آرده توصيف
 گارد  نيروهاي:  خبر داد  امريكايي  نيروهاي  در شهر سامرا توسط  غير عراقي ب عر نفر از جنگجويان37

 بودند، دستگير   شهر سنگر گرفته  در اين  آه  مسجد شيعي  در يك جنگجو را آه25   هم  عراق ملي
  ر فلوجه در شه  مسكوني  منزل  يك  به  امريكايي  جنگنده  يك  موشكي  حمله  ديگر در جريان از سوي.آردند
 خبر   با تاييد اين  فلوجه  بيمارستان  از پزشكان ، يكي» محمد الدليمي«.  شدند نفر آشته3  آم دست
  . شدند  زخمي نفر هم7  باران  موشك  اين در جريان: افزود

 از   آه  داد افرادي  شد، نشان  پخش  الجزيره  شبكه  ازجمله  خبري  از منابع  برخي  توسط  آه تصاويري
   متشنج  هميشه شهرك. بودند سال10 زير   آودآان شوند، همگي  مي  خارج  مسكوني  منزل زيرآوار اين
   منابع  گزارش به.  بود  امريكايي  با نيروهاي  مهدي  ارتش نظاميان  شبه  ديروز شاهد درگيري صدر هم
 خبر رسيد   هم از شهر نجف.ند شد  آشته نظاميان  شبه  نفر از اين  نه  حداقل  درگيري  در اين خبري

   به شده گذاري  بمب  اتومبيل  در مورد ورود سه  اطالعاتي  از دريافت  شهر پس  اين  امنيتي مسووالن
 از   تعداد زيادي  سرازير شدن  به  شهر خبر دادند با توجه ها از اين خبرگزاري.  درآمدند  آامل باش آماده
 دستور   امنيتي  هشدارها نيروهاي  و ورود اين  نجف  شهر مقدس  به يه شعبان  ايام  مناسبت  به زايران
.  آردند  تخليه  را هم  حرم  اين  اطراف  بر آن  را صادر و عالوه  علي  مطهر حضرت  صحن  دوباره  و بستن تخليه
  مورد بازرسي شهر را   مرآزي  منطقه  موجود در داخل هاي  اآثر اتومبيل  امنيتي شود نيروهاي  مي گفته

   ورودي هاي  اتومبيل  مستقر هستند تمامي  از شهر نجف  در خارج  آه  هم  چند مليتي نيروهاي. قرار دادند
   بلندگو از تمامي  از طريق  هم  نجف  پليس ماموران.دهند  قرار مي  مورد بازرسي  شهر را با دقت  اين به

  شود ابومصعب  مي گفته. آنند  شهر را ترك  اين  وقت اسرع موجود در شهر خواستند در   و مسافرين زايرين
  حي )  در محله  نوجوانان  جشن  يك  به  گذشته  پنجشنبه اش  انتحاري  از طرفداران  يكي  آه الزرقاوي
   در اختيار دارد و هر آن  عربي  مختلف هاي  از تابعيت  انتحاري1500   بود اآنون  آرده بغداد حمله(  العامل
  . دهد  انجام  از عراق يي  را در هر نقطه  ديگري  تروريستي  عمليات رود آه  مي  آن بيم

 و   عالوي  خود بر دولت  فشارهاي روز بر حجم  روزبه  سيستاني  العظمي  اهللا  آيت  هم در بعد انتخاباتي
   اقدام  راستا و در يك  در اين.افزايد  مي  در انتخابات  تقلب  از انجام  جلوگيري  جهت  چند مليتي نيروهاي

 در آنار   سيستاني  اهللا  آيت  شمشير توسط  گرفتن  دست  به  با نام  از آن  از تحليلگران  برخي  آه سابقه بي
   و مسوولين  عراق  دولت  آربال صريحا به  جمعه  و امام  سيستاني  اهللا  آيت  ياد آردند، نماينده  زيتون شاخه
 آشور و   چيز باالتر از منافع  هيچ  عراق  مسلمانان  عالي  مرجعيت  هشدار داد، براي بات انتخا برگزاري
   نخواهد آرد و در صورت نشيني  قرمز عقب  خط  اين  در مقابل  هيچگاه  مرجعيت  و اين  نيست  عراق ملت

   اگر نتايج  احمد صافي اهللا   آيت  گفته به. خواهد آرد  منظور استفاده  اين  براي  هم  شرع نياز از سالح
 و در   گرفته  آمك  اسالم  از شرع  ديني  بخورد مرجعيت  رقم  عراق  ملت  منافع  بر خالف  در عراق انتخابات
 امريكا   وزير خارجه  پاول  آالين  آخر اينكه  خواهد آرد و دست  عمل  عراق  ملت  حقوق  احقاق راستاي

   در اختيار سازمان  عراق  آشتار جمعي هاي  در مورد سالح  نادرستي ت اطالعا  آشورش رسما از اينكه
 در   نادرستي  ما از روش  گفت  خبرنگاران  به  رابطه  در اين پاول.  خواست  بود پوزش  متحد قرار داده ملل

   داديم  ترجيح درست آامال   نبود اطالعات  و در سايه  آرديم  استفاده  عراق  آشتار جمعي مورد تسليحات
  .  قرار بدهيم  ملل  را در اختيار سازمان  غير دقيقي اطالعات

 
  مصر هفته آخر ماه نوامبر ميزبان کنفرانس بين المللی عراق خواهد بود 

  2004 اآتبر  2 – 1383 مهر 11شنبه 
 به ميزبانی کشورش وزير امور خارجه مصر از برگزاری کنفرانس بين المللی عراق در هفته آخر ماه نوامبر

  . خبر داد
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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، احمد ابوالغيط وزيرامورخارجه مصر امروز شنبه 
  ".کنفرانس بين المللی درباره عراق در آخرين هفته از ماه نوامبر در مصر برگزار خواهد شد:" اعالم کرد

در حال حاضر :" جمهور مصر در قاهره به خبرنگاران گفتابوالغيط پس از ديدار با حسنی مبارک رئيس 
مشورتهايی ميان مصر و طرفهای شرکت کننده در کنفرانس بين المللی عراق يعنی کشورهای 

همسايه عراق، هشت کشور صنعتی جهان، اتحاديه عرب، سازمان کنفرانس اسالمی و سازمان ملل 
  ".متحد آغاز شده است

دار با رئيس جمهور مصر، وی  را از نتايج رايزنيها با شرکت کنندگان در وزير امور خارجه مصر در دي
  .کنفرانس بين المللی عراق مطلع ساخت

اين مشورتها در سطح سفرا صورت می گيرد تا دستور کار کنفرانس تنظيم شود، نشانه : وی ادامه داد
ن ملل دراين کنفرانس هايی موجود است که اکثردعوت شدگان و از جمله کوفی عنان دبيرکل سازما

  .شرکت می کنند
کنفرانس بين المللی عراق در آخرين هفته از ماه نوامبر به : وزير امور خارجه مصر پيش بينی کرد

  .ميزبانی مصر برگزار می شود
 سپتامبر از برگزاری کنفرانس بين المللی درباره 29يادآور می شود کالين پاول وزيرامور خارجه آمريکا در 

  . به ميان آورد و مصر را به احتمال زياد ميزبان اين نشست عنوان کرده بودعراق سخن
اين نشست بين المللی در گردشگاه شرم الشيخ واقع : همچنين منابع ديپلماتيک در قاهره اعالم کردند

  .در صحرای سينا برگزار خواهد شد
 

   تن از نيروهاي سپاه المهدي در سامراءآشته شدند  9: سپاه المهدي
  2004 اآتبر  2 – 1383 مهر 11نبه ش

  .  هاي اخير شهرك صدر بغداد خبر داد  دردرگيري,  تن از نيروهاي اين سپاه9المهدي از آشته شدن   سپاه
روحاني انقالبي عراق اعالم " مقتدا صدر"سپاه المهدي وابسته به , به گزارش سرويس بين الملل ايلنا

 تن از 9,در شهرك صدر بغداد , ايي و نيروهاي سپاه المهديهاي بين نيروهاي آمريك  دردرگيري: آرد
  .نيروهاي سپاه المهدي آشته شدند

دوازده تن : همچنين اعالم آردند, منابع بيمارستاني شهرك صدر بغداد, به گزارش پايگاه اينترنتي محيط
  .ي بودند تن از آنان از نيروي سپاه المهد3آه , هاي اخير درشهرك صدر آشته شدند  در درگيري

  .براي اولين بار مانع ورود نماز گزاران به مسجد آوفه شدند, همچنين نيروهاي پليس آوفه روزگذشته
  .پليس براي متفرق ساختن نمازگزاران اقدام به شليك تيرهوايي آرد

  
يکصد هزار نفر کرد در مناطق شمالي عراق با تظاهراتي خواستار پيوستن کرکوک به کردستان عراق 

  .شدند
  2004 اآتبر  2 – 1383 مهر 11 شنبه - راديو فردا-سعود ملكم

حدود يکصد هزار نفر کرد در مناطق شمالي عراق روز شنبه در مقابل ساختمانهاي دولتي دست به 
در کرکوک سياستمداران تندروي . تظاهرات زدند و خواستار پيوستن کرکوک به کردستان عراق شدند

زار عرب تباراني شدند که در زمان حکومت صدام حسين در اين شهر  ه200کرد خواهان خروج نزديک به 
در سليمانيه تظاهرکنندگان پالکاردهايي در دست . عمدتا کردنشين مستقر شدند و سکني گزيدند

داشتند که بر آن خوانده مي شد کردستان بدون کرکوک نمي شود و خواهان برگزاري همه پرسي براي 
به نظر مي رسد هدف کردهاي عراقي از برپايي . دهاي عراق بودندتصميم گيري درباره آينده کر

تظاهراتي اينچنين افزايش فشارها پيشاپيش انتخابات سراسري عراق در ماه ژانويه بر دو حزب عمده 
  . کرد در راستاي تالش براي الحاق کرکوک به سرزمين خودمختار کردستان عراق باشد

  
   تظاهرات آردندآردهاي عراقي براي استقالل آردستان

  2004 اآتبر  2 – 1383 مهر 11شنبه 
آرام آرآوك، خواستار استقالل  آردهاي عراق امروز با برگزاري تظاهرات در شهر نا: خبرگزاري فارس

  . منطقه آردنشين شمال عراق شدند
ي آه به گزارش خبرگزاري فرانسه از آرآوك، صدها تن از ساآنان شهر آرآوك امروز با برگزاري تظاهرات

سازماندهي شده بود، خواستار استقالل آردستان عراق و " رفراندوم در آردستان"توسط جنبش 
  . انتخاب شهر آرآوك به عنوان مرآز آن شدند

ما يك سازمان مستقل «: وگو با خبرنگار خبرگزاري فرانسه گفت ، يك وآيل آرد در گفت"الماز فضيل"
ها براي ايجاد يك آشور مستقل آردنشين به مرآزيت هستيم آه در راستاي دستيابي به آرمان آرد

  » .آنيم شهر آرآوك، تالش مي
هاي جاري دولت موقت عراق اعالم  ما نارضايتي شديد خود را نسبت به سياست«: وي در ادامه گفت

  » .گوييم آه اين دولت هيچ آاري براي آردها انجام نداده است آرده و مي
 صبح امروز به وقت محلي آغاز شد، يكي از چندين رويداد و 10:00اين تظاهرات آه حدود ساعت 

  . سازماندهي شده است" جنبش رفراندوم در آردستان"تظاهراتي بود آه تاآنون توسط 
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شهر آرآوك، آودآان سرودهاي محلي آردي " السكان"در پي تجمع تظاهرات آنندگان در محله 
دوران «:  داشتند آه بر روي آن نوشته شده بودهايي در دست خواندند و سايرين نيز پارچه نوشته مي
  » .عام آردها به پايان رسيده و آرزوي ما در آستانه تحقق است قتل

  
   مجروح برجاي گذاشت13 آشته و 7حمالت هوايي آمريكا به فلوجه، 

  2004 اآتبر  2 – 1383 مهر 11شنبه 
 نفر مجروح 13 نفر آشته و 7، در حمالت هوايي شب گذشته آمريكا به شهر فلوجه: خبرگزاري فارس

  .شدند
به گزارش خبرگزاري فرانسه از فلوجه، بيمارستان شهر فلوجه امروز اعالم آرد در حمله هوايي شب 

  .  نفر زخمي شدند13 نفر آشته و 7گذشته آمريكا به اين شهر 
  . اي نكرد خبرگزاري فرانسه به جزئيات بيشتري درباره اين خبر اشاره

  . اند ه نيروهاي آمريكايي بر شدت حمالت خود به شهر فلوجه افزودهدر يك ماه گذشت
  .  آيلومتري غرب بغداد قرار دارد50شهر فلوجه در 
ابومصعب "گويد آه با اين حمالت مخفيگاه مظنون به استقرار نيروهاي وفادار به  ارتش آمريكا مي

 چندين حمله به نيروهاي آمريكايي و آه آمريكا وي را رئيس گروه القاعده در عراق و مسئول" الزرقاوي
  . دهد  نامد، هدف قرار مي ربايي مي آدم

نيروهاي چندمليتي در عراق حمله دقيقي را به يكي از مكانهايي «: اي اعالم آرد ارتش آمريكا در بيانيه
  » .آه اطمينان داشتند مكان تروريستي ابومصعب الزرقاوي در شمال فلوجه است، انجام دادند

چندين منبع موثق اطالعاتي تاييد آردند آه اعضاي گروه تروريستي از اين مكان «: مريكا ادامه دادارتش آ
منابع . آردند گناه و نيروهاي عراقي استفاده مي براي طراحي حمالت انتحاري عليه غيرنظاميان بي

  » . تروريست در اين مكان حضور داشتند10گزارش دادند در زمان حمله حدود 
  .  شب رخ داد10:53ساعت اين حمله 

  . ساآنان فلوجه گفتند، صداي چندين انفجار قوي را شامگاه روز جمعه شنيدند
به گفته شاهدان، اين انفجارها هنگامي رخ داد آه هواپيماهاي آمريكايي باالي فلوجه در پرواز بوده و دو 

  . خانه در شمال فلوجه را بمباران آردند
  .  گزارشي نشده استهنوز در مورد تلفات اين حادثه

اند  هواپيماهاي آمريكايي بهانه حضور الزرقاوي در فلوجه اقدام به بمباران مناطق مختلف اين شهر آرده
  . اند آه عمدتا در اين حمالت غيرنظاميان را هدف قرار داده

  پنج سرباز آمريكايي در انفجار بمب در عراق زخمي شدند
، سخنگوي تفنگداران مستقر در منطقه »ليله گيلبرت«سرهنگ به گزارش خبرگزاري فرانسه از فلوجه، 

، شهري واقع »آرامه« صبح امروز يك آاروان تفنگداران آمريكايي را در جنوب 7:30گفت مهاجمان ساعت 
  . بين فلوجه و بغداد هدف قرار داده و يك تفنگدار را زخمي آردند

گويند  آه نيروهاي آمريكايي شهر فلوجه را آه ميبه گفته منابع بيمارستاني اين انفجار در حالي رخ داد 
  . در آن قرار دارد، در هم آوبيده و دستكم هفت تن را آشتند» ابومصعب الزرقاوي«گاههاي شبكه  مخفي

، سخنگوي ارتش آمريكا اعالم آرد در يك حمله جداگانه يك خودروي »آنجال بومن«همچنين سرهنگ 
ي شده ديگر قرار گرفت آه منجر به زخمي شدن دو سرباز گذار ارتش آمريكا هدف يك خودروي بمب

  . آمريكايي شد
  » .گردند آنها منتقل شدند اما باز هم به خدمت بازمي«: وي افزود

  انصارالسنة يك پيمانكار عراقي را سر بريد
به گزارش خبرگزاري فرانسه از دبي، اين نوار ويدئويي آه روز شنبه بر روي پايگاه اينترنتي 

آام به نمايش درآمد عمليات سربريدن يك پيمانكار عراقي را بعد از اعتراف به اينكه براي .سنة.انصار
  . آرده است، نشان داده شد نيروهاي آمريكايي آار مي
شد آه دو دست و دو پاي پيمانكار بسته شده است و عامالن اين عمليات با  در اين نوار نشان داده مي

  . آردند و وي را به پشت انداختندگفتن چند تكبير سر وي را جدا 
من مهندس نافع داوود ابراهيم پيمانكار اردوگاه آمريكاييها در : قبل از اين عمليات پيمانكار عراقي گفت

  . التاجي هستم
 در چند پروژه با نيروهاي آمريكايي و عراقي از جمله 2004وي در ادامه اعتراف آرد از ماه ژوئن سال 

ب و فاضالب و سيستم خنك آننده براي اردوگاه هاي آمريكا در التاجي و پروژه بازسازي شبكه آ
 المشاهده و الطارميه و العبابجي براي نيروهاي گارد ملي عراق  اندازي سيستم ارتباطات درمنطقه راه

  . همكاري آرده است
ايي فعاليت  گروگان نپالي را آه براي نيروهاي آمريك12 ماه اوت نيز مسئوليت آشتن 31اين گروه در 

  . آردند، برعهده گرفت مي
   عراقي را در بغداد آشتند9مهاجمان ناشناس 
  . عراقي از جمله هفت مسيحي را در جنوب بغداد آشتند9مهاجمان ناشناس : خبرگزاري فارس

: به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، يك مقام پليس عراق آه خواست نامش فاش نشود، امروز گفت
شنبه  ناس هفت عراقي مسيحي ، راننده مسلمان آنها و پسر اين راننده را آه عصر پنجمهاجمان ناش«
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بوس در حال بازگشت از محل آار به منزل خود در منطقه دورا در جنوب بودند  سوار بر يك دستگاه ميني
  » .، به ضرب گلوله آشتند

ت خود عليه مسيحيان و اين در حالي است آه مهاجمان ناشناس اوايل ماه آگوست با تشديد حمال
در پي حمالت آگوست ، هزاران مسيحي عراقي اين آشور را . نفر را آشتند10آليساهاي عراق حدود 

  . ترك آردند
  . دهند  ميليوني عراقي را تشكيل مي26 درصد جمعيت 3مسيحيان حدود 

  حمله هوايي آمريكا به فلوجه
: اي اعالم آرد نيروهاي آمريكايي در بيانيهبه گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، ستاد فرماندهي 

 نفر از مبارزان عراقي در آن 20 تا 15هاي آمريكايي امروز يك ساختمان را در شهر فلوجه آه  جنگنده«
  » .ريزي براي حمالت ضدآمريكايي بودند، بمباران آردند سرگرم برنامه

ابع اطالعاتي گزارش دادند برخي اين حمله پس از آن صورت گرفت آه من«: در اين بيانيه آمده است
  » .ريزي در ساختماني در شهر فلوجه هستند نيروهاي ضدعراقي سرگرم برنامه

هنوز گزارشي درباره تلفات و خسارات احتمالي اين انفجار دريافت نشده است اما در حمالت قبلي آه 
تلفات سنگيني بر هاي آمريكايي براي آشتن شورشيان عراقي صورت گرفت همواره  به ادعاي مقام

  . بسياري از مردم بي گناه فلوجه وارد آمده است
  

  ها در عراق هستند بقاياي رژيم صدام خواهان ادامه ناآرامي: عالوي
  2004 اآتبر  2 – 1383 مهر 11شنبه 

اياد عالوي نخست وزير موقت عراق گفت هواداران رژيم صدام خواهان ادامه ناآرامي و : خبرگزاري فارس
  .ر عراق هستندبحران د

چاپ امارات آه در شماره امروز اين روزنامه منتشر شد، بار " الزمان"اياد عالوي در گفت وگو با روزنامه 
ديگر تاآيد آرد انتخابات در زمان مقرر و تعيين شده يعني ماه ژانويه آينده در سراسر عراق برگزار خواهد 

  . شد
جهاني تبديل شده و در حال حاضر در اين آشور يك عراق هم اآنون به منطقه رويارويي : وي افزود

  . وضعيت استثنايي و خطرناك حاآم است
 گور جمعي از قربانيان رژيم سابق آشف شده است 262تا بحال : نخست وزير موقت عراق تاآيد آرد

  . آه برخي از آنان زنده به گور شده بودند
از مراآش، پاآستان، افغانستان، تروريست هايي : عالوي در خصوص اوضاع آنوني آشورش گفت

اند و در حال حاضر با همكاري عناصر رژيم سابق سرگرم اقدامات  سوريه و عربستان وارد عراق شده
  . خرابكارانه هستند

هم اآنون بازسازي نهادهاي امنيتي، پليس و ارتش مهم ترين : وي در ارتباط با فرايند امور در عراق گفت
  . اولويت ما به شمار مي رود

 150اردن : نخست وزير موقت عراق در مورد آمك هاي نظامي دريافت شده از سوي عراق تاآيد آرد
  .  دستگاه تانك به عراق اهداء آردند50 دستگاه تانك و مصر 180زره پوش، امارات 

ما مذاآره با روسيه و بلژيك به منطور خريد تجهيزات نظامي را : نخست وزير موقت عراق همچنين گفت
ايم و به زودي به اين آشور سفر  ايم و با رئيس جمهور اوآراين نيز در اين زمينه صحبت آرده ز آردهآغا

  . خواهم آرد
ها و هواپيماها هستيم  ما خواهان بازسازي نظامي و خريد تجهيزات مثل نفربرها، تانك: عالوي تاآيد آرد

  . و براي موفقيت در اين ماموريت تالش مي آنيم
با آمال تاسف شهر فلوجه به مكاني براي نيروي پليد و : ضاع شهره نجف و فلوجه گفتوي در مورد او

  . اراذل تبديل شده است
ما روز چهارشنبه به آنها آخرين هشدار خود را داديم و اعالم : نخست وزير موقت عراق خاطر نشان آرد

   .آرديم در صورتي آه سالح خود را آنار نگذارند به شدت سرآوب خواهند شد
  

  ظالم ديگري به نام آمريكا بر عراق حاآم شده است:معاون نخست وزير عراق
  2004 اآتبر  2 – 1383 مهر 11شنبه 

معاون نخست وزير عراق امروز در ديدار با آيت اهللا فاضل لنكراني در قم با تشريح : خبرگزاري فارس
الم ديگري به نام آمريكا آمده در عراق يك ظالمي بود به نام صدام، او رفت ولي ظ: وضعيت عراق گفت

  .است
به گزارش خبرگزاري فارس، ابراهيم جعفري در اين ديدار با ابراز خوشحالي از ديدار با آيت اهللا فاضل 

  . هايي آه صدام در دوران گذشته بر ضد ايران روا داشته است اظهار تاسف آرد لنكراني از ظلم
ما : م دانست و در مورد انتخابات آينده عراق تصريح آردوي مراجع و علما را مايه افتخار شيعه و اسال

اصرار داريم در زمان مشخص شده در قانون اساسي عراق، انتخابات آزاد و سالم برگزار شود و جلوي 
  . هرگونه توطئه در اين زمينه را خواهيم گرفت

ب نگراني دانست و در اين ديدار، آيت اهللا محمد فاضل لنكراني مسائل بوجود آمده در عراق را موج
  . مسائلي آه در عراق جريان دارد موجب ناراحتي شيعيان و مسلمانان جهان است: گفت
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آنيم و  هر روز صبح اول وقت اخبار عراق را پيگيري مي:  وي با ابراز نگراني نسبت به اوضاع عراق گفت
ب شود آه گرايش به خواهيم آرامش بر عراق حاآم شود و حكومتي از طرف مردم انتخا از خداوند مي

  . اسالم داشته باشد
بر حسب تجربه : آيت اهللا فاضل لنكراني در ادامه امريكا را يك دروغگوي بزرگ معرفي آرد و يادآور شد
گذارد و يك دروغگوي  خود ما و تجربه ديگران همان طور آه امام راحل فرمودند آمريكا سر همه آاله مي

ته و بر همه هم ثابت شد و شايد براي خودشان هم از اول هايي آه گف از جمله دروغ. بزرگ است
  . هاي آشتار جمعي در عراق بود مشخص بود، قضيه وجود سالح

عراق حتي يك آارخانه تسليحاتي هم نداشته است، اگر : وي خطاب به دولتمردان آاخ سفيد گفت
ح داديد خصوصياتش را هم آيد، اگر به او سال دارد بدانيد آه خودتان به او داديد از آسمان آه نمي

لذا آنها مردم . دانيد زيرا بسياري از آنها را عليه ما در هشت سال دفاع مقدس استفاده آرده است مي
ها آاله  آمريكا و تمام دنيا را در اين جريان فريب دادند و هر جا هم منافعشان اقتضا آند سر ملت

  .  گيريمگذارند و ما هم نبايد تحت تأثير اين شرايط قرار مي
هاي علما  آيت اهللا فاضل لنكراني تغيير فرهنگ ديني و اسالمي توسط اشغالگران را يكي از نگراني

هايي آه بايد به آن توجه شود اين است آه اشغالگران در  يكي از دغدغه: برشمرد و متذآر شد
گ ديني، اسالمي افغانستان ابتدا حكومت دست نشانده حاآم آردند و سعي آردند تا مردم را از فرهن

به عنوان نمونه افغانستان داراي دو زبان مادري و رسمي بود آه آنها زبان فارسي . و ملي خود دور آنند
. اند  شد را حذف آرده و زبان انگليسي را جايگزين آرده آه بصورت رسمي در مدارس آموزش داده مي

  . قطعًا اين سياست را در عراق نيز اجرا خواهند آرد
از : در نجف خاطرنشان آرد) ع( تقليد با اشاره به بسته بودن درهاي حرم مطهر اميرالمؤمنيناين مرجع

از اين بترسيد آه روزي همه درهاي . بسته است) ع(اين نترسيد آه چرا درهاي حرم مطهر حضرت علي
 اين طور در حرم ائمه باز باشد و هزاران جوان از آنار آن عبور آنند ولي يك نفر هم وارد نشود و آمريكا

  . حال از بين بردن اعتقادات جوانان عراق است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر11: روزنامه های تهران
  2004 اآتبر  2 – 1383 مهر 11 شنبه -بي بي سي 

ره رويارويی روزنامه های امروز صبح تهران، يک روز مانده به استيضاح وزير راه، اخبار و اظهارنظرها دربا
مجلس و دولت را در صدر اخبار خود آورده و از ميان اخبار خارجی به مناظره نامزدهای رياست جمهوری 

  .در آمريکا اهميت داده اند
، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، در گزارشی خبر داده که رييس جمهور در مالقات با وزير راه ايران

 در محيطی آرام و غير احساسی در جلسه فردای مجلس از و معاونانش از احمدخرم خواسته است
  .خود دفاع کند

اين در حالی است که خرم در نامه ای به رييس مجلس از محدوديت هايی که در زمان استيضاح برای 
حضور مديران دولتی در مجلس ايجاد شده گاليه کرده و اظهار نظرهای اعضای هيات رييسه مجلس 

  .  بی طرفی آنان دانسته استعليه خود را مخالف اصل
  .  خبر داده که هر دو طرف در جلسه فردا قصد دارند همديگر را غافلگير کننداعتماد

 از زبان رييس جمهوری نوشته نتيجه استيضاح به زيان دولت و آقای خرم نخواهد بود و همبستگی
يا ضرری برای مجلس  تاکيد کرده که هيچ نفع ايرانروابط عمومی مجلس در نامه ای به روزنامه 

  .شورای اسالمی در لغو يا انعقاد دو قرارداد مورد اشاره وزارت راه و ترابری وجود ندارد
 خبر داده که احمد خرم در مجلس با شش ايراد روبرو خواهد شد و بايد در خصوص فساد مالی جام جم

 بدون رعايت تشريفات و اقتصادی تعدادی از مديران ارشد خود، سوء مديريت، انعقاد قراردادهايی
قانونی، گرايش بی مورد به شرکت های خارجی و لطمه به حيثيت جمهوری اسالمی در موضوع 

  . فرودگاه امام خمينی و ارايه گزارش های نادرست به مجلس هفتم پاسخ گويد
کی  از زبان يآفتاب يزد از آمادگی اکثريت محافظه کار مجلس برای استيضاح وزير راه نوشته و رسالت

از استيضاح کنندگان گزار کرده که دچار ترديد شده ام و نماينده ای از تهران نيز گفته است هر دو طرف، 
در عين حال که نگران طرح برخی مسايل در صحن علنی مجلس هستند، وارد مسيری شده اند که 

ه اگر قرار اصال عقالنی ومصلحت انديشانه نيست چون هم وزير و هم استيضاح کنندگان می دانند ک
باشد استيضاح از صداوسيما پخش شود، ممکن است آقای خرم که ديگر چيزی را برای از دست دادن 

  . ندارد، مسايلی را در مورد فرودگاه امام مطرح کند که نظام لطمه خواهد خورد
ت  در سرمقاله خود به مقايسه رقابت های سياسی در ايران و آمريکا پرداخته و نوشته اسآفتاب يزد

در حاليکه دو رقيب در انتخابات آمريکا به مردم اطمينان می دهند که ديگری به فکر کشور است، در 
  . ايران عده ای رييس جمهور و وزيران و مجلس ششم را عوامل نفوذی دشمن می خوانند

 چند تن از امامان جمعه شهرستان ها بستن قرارداد با شرکت جمهوری اسالمیبه گزارش روزنامه 
  . ترکيه ای را ننگين خوانده و از برکناری وزير راه استقبال کرده اندهای
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 علی الريجانی، نماينده رهبر جمهوری اسالمی در شورای عالی امنيت ملی، همشهریبه نوشته 
گفته است واشنگتن برنامه سنگين و جامعی برای برچيدن برنامه هسته ای ايران تدارک ديده اما روش 

  . ای طراحی شده است که ايرانيان خود از برنامه هسته ای خويش دست بکشندعملياتی آن به گونه
 خبر داده که احتماال بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی از منطقه پارچين، که به تازگی آفتاب يزد

  .ها آمريکا ادعا کرده در آن جا فعاليت های هسته ای صورت می گيرد، بازديد خواهند کرد
وزنامه های مختلف تهران در صفحات اول خود مناظره جورج بوش و جان کری، نامزدهای در حالی که ر

 آفتاب رياست جمهوری آمريکا را منعکس کرده و از پيروزی کری در اين مناظره خبر داده اند، به نوشته
 حچت االسالم ذوالنور گفته است اگر بوش انتخاب شود لحظه ای در حمله به ايران خودداری يزد
  . واهد کردنخ

 فرمانده سپاه پاسداران، با تاکيد بر توان موشکی کشور و حضور نيروهای آمريکايی جام جمبه نوشته 
در اطراف ايران، گفته است اگر ايران مورد حمله آمريکا قرار گيرد قرارگاه های آمريکا را در افغانستان و 

  . د دادعراق و ساير کشورهای منطقه هدف بمباران های خود قرار خواه
 در صدر اخبار خود با اشاره به گزارش های سامرا خبر از حمام خونی داده جمهوری اسالمیروزنامه 

  .که به نوشته اين روزنامه آمريکايی ها در آن شهر برپا کرده اند
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