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

  

  هاي مهم ايرانبرخي از رويداد
  

ات اشغال مسلحانه فرودگاه تهران يس مجلس از مطرح شدن جزئير راه، رئيضاح وزيدر جلسه است
  کرد يري جلوگيتوسط سپاه پاسداران انقالب اسالم

  2004 اآتبر  3 – 1383 مهر 12يكشنبه :راديو فردا
 ي جمهورير راه و ترابريز احمد خرم، وي به برکناري راي اسالميضاح، مجلس شورايک روز استي يدر پ

 در يني بر سر افتتاح فرودگاه امام خميان دولت و سپاه پاسداران انقالب اسالمياختالف م.  دادياسالم
ر دولت محمد خاتمي از زمان تشکيل مجلس هفتم تاکنون منجر يک وزيضاح ين استيتهران، به نخست

سلحانه فرودگاه توسط سپاه پاسداران ر مي تسخيد بحث را به ماجرايات خود کوشيخرم در دفاع. شد
 258 غالمعلي حداد عادل اجازه پرداخته شدن به اين موضوع حساس را نداد و اعالم کرد از يبکشاند ول

 .  مثبت دادنديضاح راي تن به است188نده حاضر، ينما
انجام در پي دو جلسه طوالني صبح و بعداز ظهر امروز، مجلس عمدتا محافظه کار شوراي اسالمي سر

 . سرنوشت احمد خرم، وزير راه و ترابري کابينه اصالحگراي محمد خاتمي را رقم زد
تعداد حاضران موقع راي گيري ): در صحن مجلس(غالمعلي حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسالمي 

براين بنا.  راي، ممتنع نه راي58 راي، مخالف 188تعداد موافقان استيضاح .  نفر بوده برابر با تابلو258
 . استيضاح آقاي خرم تصويب شد و به عبارت ديگر مجلس به عدم اعتماد وزير راه و ترابري راي مثبت داد

احمد خرم نخستين وزير دولت محمد خاتمي است که از زمان تشکيل مجلس هفتم استيضاح مي 
 . شود

م اعتماد باالي نمايندگان برکناري احمد خرم وزير راه و ترابري با راي عد): راديو فردا(سياوش اردالن 
 راي مخالف و نه راي ممتنع، گوياي آمادگي 58 راي موافق استيضاح در برابر 188. مجلس صورت گرفت

نمايندگان تندروي مجلس و پيش زمينه ذهني آنها براي برکناري اين وزير دولت محمد خاتمي در 
داد که دفاعيات احمد خرم نتوانست ضمن آنکه اين را نيز نشان مي . ماههاي آخر عمر اين دولت بود

با اين حال آقاي خرم در جلسه بعداز ظهر استيضاح با . تاثيري بر نمايندگان طرفدار استيضاح بگذارد
تسلط و تمرکز بيشتري نسبت به جلسه صبح ظاهر شد و کوشيد به مصاديق فراوان تخلف و بي 

الياس نادران از .  کرده بودند پاسخ گويدکفايتي خود و مديرانش که نمايندگان طرفدار استيضاح ذکر
 : نمايندگان پيشتاز استيضاح يکي از اين موارد برجسته تخلف را چنين بر شمرد

 پرديس است که فردي مدير مجموعه –يکي از موارد، مربوط به آزادراه تهران : صداي الياس نادران
 حوالي بزرگراه پيدا ميکند و به او ميشود که به لحاظ اخالقي محکوميت داشته، يک صاحب ملکي را در

ميگويد من براي تو جاده دسترسي درست ميکنم، مسير را طوري طراحي ميکنم که از نزديک ملک 
.  چندين ميليارد روي ملک شما ميآيد– چون آنجا ملکها بزرگ است –شما بگذرد، و چندين ميليارد 

واري است و شکايت عليه او در دادگاه بومهن دويست و پنجاه ميليون تومان رشوه ميگيرد و االن هم مت
 . وجود دارد

در پاسخ به ديگر مواردي که نمايندگان استيضاح کننده مجلس به عنوان تخلفات مديران وزارت : ا . س 
اين اولين بار است که اين موارد را مي شنيد و او نمي : راه به ذکر آن پرداخته بودند، احمد خرم گفت

 .  را بدون بيان اتهاماتشان برکنار کندتوانست اين مديران
بگويم آقاي ايکس، نيستي . من مي خواستم بروم با مديرهايم صحبت کنم! ببينيد: صداي احمد خرم

ميرفتم به کي ميگفتم؟ خدا وکيلي، چي اصال به او مي . باالخره من با يک انسان طرفم. ديگر از فردا
 » بايد بروي؟) ولي(ده ارائه نشد، هيچ دليلي، هيچ مدرکي به بن: گفتم؟ ميگفتم

اما متقابال بحث نمايندگان استيضاح کننده از جمله فاطمه آجرلو اين بود که وزير راه و ترابري به : ا. س 
 . طور بي رويه اي مديران اليق و ارزشي را عزل کرده است

برانگيز، فقط قريب پس از انتصاب جناب آقاي خرم به وزارت، در يک حرکت سئوال: صداي فاطمه آجرلو
براي مثال، در . دهها نفر از مديران در سطح معاون وزير و مديرکل از سمتهاي خودشان عزل ميشوند

 .  ماه، چهار نفر رئيس و سرپرست، عزل و نصب شدند17سازمان هواپيمائي کشوري، ظرف 
گان درباره هزينه احمد خرم به اين اتهام پاسخي نداد، اما در مورد مباحث استيضاح کنند: ا . س 

دکوراسيون اتاق کاريش که تبديل به يک بحث مطبوعاتي در ايران نيز شده بود، قويا بر ساده زيستي 
 . خود تاکيد کرد

عنوان شده مبالغ گزافي بابت دکوراسيون اتاق وزير داده شده از جمله اسم برده : صداي احمد خرم
من به تعدادي از . ه استفاده مي کنم داده شده هزار تومان بابت صندلي گرداني که بند800شد که 

نمايندگان نشان دادم صندلي گرداني که بنده روي آن مي نشينم و کارهايم را انجام مي دهم در اتاق 
 .  سال قبل است28کار متعلق به 
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ه اما بحث هزينه هاي خيلي باالتر افتتاح فرودگاه امام خميني در بحث استيضاح کنندگان جايگا: ا . س 
آقاي تاجدي نماينده مشهد از جمله اقالم هزينه هاي افتتاح فرودگاه امام خميني . برجسته اي داشت
 : را چنين بر شمرد

رقم هزينه مراسم افتتاح فرودگاه طبق اعالم رسمي ): در مجلس شوراي اسالمي(صداي تاجدي 
.  ميليون تومان936ر محترم،  ميليون تومان است و طبق ادعاي وزي880بازرسي کل کشور، يک ميليارد و 

 . يعني قريب به يک ميليارد، يعني هزارميليون تومان، يعني وام ازدواج براي هزار زوج کمدرآمد
اما احمد خرم در پاسخ گفت که هرچه هزينه افتتاح فرودگاه امام خميني شده، از جيب يک : ا . س 

 .اد امضا کردپيمانکاري پرداخت شده بود که دولت با آن پيمانکار قرارد
قراردادي که براي خريد است، بين آن پيمانکاري است که براي همه آنها ما يکجا : صداي احمد خرم

يعني اگر هم پرداخت اضافه اي شده . طبق قوانين و مقررات قرارداد بستيم و آن فروشنده تجهيزات
رداد قانوني مشخصي را است يا خواهد شد، ما پرداخت اضافي را نمي کنيم، ما با پيمانکار يک قرا

 .داريم
افتتاح فرودگاه . در متن استيضاح اشاره خاصي به بحث بسته شدن فرودگاه امام خميني نشد: ا . س 

احمد خرم با احتياط فراوان و به . امام خميني در روز مقرر با دخالت مسلحانه سپاه پاسداران انجام نشد
ه اسم متهم نکند، شرح داد که چگونه نيروهاي مسلح طور سربسته به گونه اي که سپاه پاسداران را ب

 . در روز افتتاح فرودگاه امام خميني از اين امر جلوگيري کردند
.  دقيقه هواپيما قرار شد بنشيند10:15روز نوزدهم ارديبهشت بنده رفتم فرودگاه، : صداي احمد خرم

خواهش .  مسلح گذاشتند جلويشهواپيما باالخره نشست، آمد بيايد تاکسي وي کند، سه تا لنکروزر
 مسافر در هواپيما نشسته بعد از يک ربع 250کردم که نکنيد اين کار را بگذاريد بعد از يک ربع مسافران ،

خواهش رفتم کردم تو را به خدا بگذاريد آبروي نظام مي رود، نکنيد، نمي گذارند در هواپيما باز . آمد
پنج دقيقه گذرنامه ها را مهر نزده . باز کردند. را باز کنيدگفتم آقا خواهش مي کنم در هواپيما . شود

گفتند که وزير فرهنگ و تبليغات عمان در . بودند ديديم که برق کامپيوترها رفت، سيم قطع شد
.  انداختنش بيرونCIPنمايشگاه کتاب بود و ميهمان ما بود، اين را از دستشويي کشيدند بيرون و از 

اين کارها چيست که داريد .  سرهواي تهران و اخطار کرد به يک ايرباس ما آمد باال29ديديم يک ميگ 
 مي کنيد؟

اين گفته هاي احمد خرم باعث شد که چند نماينده تندروي طرفدار سپاه بکوشند در قالب .: ا.س
تذکرات آيين نامه اي به دفاع از سپاه پاسداران صحبت بکنند، اما رئيس مجلس، غالمعلي حداد عادل 

ه پرداخته شدن به اين موضوع حساس را نداد و در نهايت تصميم گرفت حتي پاسخ ستاد نيروهاي اجاز
با اين حال يکي از نمايندگان طرفدار استيضاح تنها تا آن . مسلح را در جلسه علني مجلس قرائت نکند

اران در روز حد در اين باره صحبت کرد که احمد خرم را متهم به بي تدبيري و جوسازي عليه سپاه پاسد
 . افتتاح فرودگاه امام خميني کرد
بنده . يک اتفاقي در فرودگاه امام افتاده شما آمديد اينجا اشاره کرديد: صداي يکي از نمايندگان تندرو

ديديد فرودگاه مشکل دارد؟ ديديد . ديمي گويم اينجا اگر قرار است مديري مدير باشد، بايد تدبير کن
 از برج مراقبت به خلبان دستور مي داد بنشين تا مدال به سينه ات بزنم؟ فرودگاه را بستند، چه کسي

 . اين حرفها ضبط شده است، اينها هست
اما آنچه در مورد فرودگاه امام خميني بيش از همه در صحبتهاي استيضاح کنندگان آمده بود .:ا.س

ندگان تندرو مي گفتند شرکتي شرکتي که نماي.  بودTAVواگذاري اداره فرودگاه به شرکت ترکيه اي تاو 
آقاي زاکاني از نمايندگان تندروي مجلس دليل خود بر صهيونيست بودن شرکت تاو را . صهيونيستي بود
 . چنين ارائه داد

برادراني که رفتند سوابق اين شرکت و شرکايي که دارند در : صداي زاکاني، نماينده تندروي مجلس
شرکتي داراي چهار گروه عمران، صنايع، تجارت، : ده مي گويدآوردند، يک جايي ديدند شرکت آکفن آم

 .همه مي دانند امور امنيتي و دفاعي در ترکيه دست کيست. امور امنيتي و دفاعي
ديگر نماينده طرفدار استيضاح، حشمت اهللا فالحت پيشه، نماينده اسالم آباد غرب امروز گفت که .: ا.س

: به نيروهاي خارجي ترجيح داده است، اما احمد خرم پاسخ دادوزير راه و ترابري نيروهاي داخلي را 
واگذاري اداره فرودگاه با واگذاري خدمات فرودگاه دو مقوله جداگانه است و تنها خدمات فرودگاه مانند 

جابجايي چمدانها و آشپزي بود که بر عهده نيروهاي خارجي واگذار شده بود، اما اين توضيح نتوانست 
مگر ايراني نمي تواند حتي تا اندازه کار جابه جايي چمدان و : و را قانع کند، زيرا آنها گفتندنمايندگان تندر

  .آشپزي عهده دار اين مسئوليتها شود
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

 امضا تقديم 238اي با  طرح الزام دولت به از سرگيري فعاليتهاي هسته:عالءالدين بروجردي اعالم آرد
  مجلس شد

  2004 اآتبر  3 – 1383 مهر 12يكشنبه 
رئيس آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت با اشاره به طرح الزام دولت به : خبرگزاري فارس

 امضا تقديم مجلس شده است و اين تعداد امضا 238 اين طرح با  :اي گفت از سرگيري فعاليتهاي هسته
  . سابقه بود در تمامي ادوار مجلس بي
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اين طرح در روز سه شنبه همين هفته در : به گزارش خبرنگار پارلماني فارس عالءالدين بروجردي افزود

شود و قطعا با راي بااليي در صحن  آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بررسي مي
  . علني مجلس بررسي خواهد شد

 اشاره به عدم راي اعتماد نمايندگان مجلس به وي پس از استيضاح احمد خرم در جمع خبرنگاران با
رئيس جمهور با درنظر گرفتن فضاي مجلس هفتم جايگزيني وي را بررسي : خرم وزير راه و ترابري گفت

  . آند مي
نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسالمي استيضاح وزرا را داراي مبناي قانوني دانست و تصريح 

آنندگان در  م نمايندگان ملت است و با توجه به ساز و آاري آه استيضاحاستيضاح جزء حقوق مسل: آرد
راستاي تعامل و ارفاق در حق دولت آقاي خاتمي و وزير راه در پيش گرفتند، سعي شد قبل از استيضاح 

  . با حفظ موجوديت وزير و تامين نقطه نظرات نمايندگان ملت روند استيضاح دنبال شود
 مجلس از تمامي اختيارات  :يضاح خرم برآگاهي همگان افزوده است، اضافه آردوي با بيان اين آه است

  . داند آند و آن را حق خود مي قانوني خود از جمله استيضاح استفاده مي
قطعا مجلس در  : بروجردي در پاسخ به سوالي مبني بر جايگزيني وزير جديد در وزارت راه و ترابري گفت

 دولت خواهد داشت و با توجه به فضاي مجلس هفتم آه از مجلس ششم اين باره همكاري الزم را با
  . خيلي متفاوت است، آقاي خاتمي اقدام خواهد آرد

رئيس آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به سوالي در 
 اين آه قراردادها به پس از برآناري خرم با بيان) ره(و فرودگاه امام خميني» تاو«خصوص تكليف قرارداد 

 توافق دو آشور هميشه پشتوانه اين گونه قراردادهااست و قطعا با تغيير وزرا  :افراد بستگي ندارد، گفت
  . شود به لحاظ حقوقي و ارزش اجرايي قراردادها دچار خدشه نمي
با » سلترك «و » تاو«در مورد قرارداد : نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسالمي اضافه آرد

شود، اميدواريم به عنوان قراردادهاي  احتساب نظرمجلس پس از طرحي آه در اين باره تصويب مي
  . موفق پشتوانه سفر آينده رئيس جمهور باشد

: افتتاح فاز اول اين فرودگاه دانست و گفت) ره(وي بهترين راه حل براي رفع مشكل فرودگاه امام خميني
  .  را افتتاح آرد گيري هماهنگ آن ارد و مي توان در يك تصميمفاز اول فرودگاه امام مشكلي ند

» تاو«مشكل فار اول فرودگاه اين بود آه سرنوشت اين قسمت از فرودگاه به قرارداد  :بروجردي ادامه داد
  .  اين فرودگاه گره خورده است4 و 3 و 2و ساخت فازهاي 

 ميليارد 256مي با بيان اين آه رئيس آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسال
برداري   اين فرودگاه آماده بهره :تومان از بودجه داخلي براي ساخت فرودگاه امام استفاده شد، گفت

است و مشكالت فعلي قابل حل است و معضل گره خوردگي فاز اول فرودگاه با حضور نيروهاي خارجي 
  . در آن درون بخشي بوده است

استيضاح خرم ارتباط چنداني با مسايل : در مجلس شوراي اسالمي تصريح آردنماينده مردم بروجرد 
  . داند آه ايران داراي مجلس قدرتمندي است جهاني ندارد، اما در هر حال دنيا مي

  . اين امر محكي براي ارزيابي مجلس هفتم براي دنيا بود: وي افزود
  

   عراق  و نيروهاي موثر در آيندهدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  چند تبعه ايراني، سوري و يمني را در سامرا دستگير آرديم: وزير آشور عراق
  2004 اآتبر  3 – 1383 مهر 12يكشنبه 

 نفر از جمله چند تبعه ايراني، سوري و يمني 88وزير آشور موقت عراق از دستگيري : خبرگزاري فارس
  .در حمله اخير به شهر سامرا خبر داد

در يك )  آيلومتري شمال بغداد125( در سفر به شهر سامرا " النقيب فالح"، "قصوت العرا"به گزارش 
وگوي مطبوعاتي تاآيد آرد، طي عملياتي شهر سامرا از وجود عناصري آه وي تروريست خواند،  گفت

  . پاك شده است
 خود  آشته بر جاي گذاشت، بهترين عمليات در نوع125وي عمليات نظامي آمريكا در شهر سامرا را آه 

  . توصيف آرد
  . ارتش آمريكا ادعا آرد، در اين عمليات عناصر مسلح افراطي را آشته است

فرمانده يكم لشكر پياده نظام آمريكا وي را " جان باتيست"النقيب در ديدار از شهر سامرا آه ژنرال 
  » .اند ها آنترل آشورشان را بدست گرفته عراقي«: آرد، گفت همراهي مي

  . اند  آرد، چندين ايراني، سوري و يمني در شهر سامرا بازداشت شدهوي همچنين ادعا
  . اي نكرد النقيب به هويت دستگير شدگان هيچ اشاره

اند، متشكل از  افراد مسلحي آه در اين شهر مخفي شده«: وزير آشور موقت عراق خاطرنشان آرد
  » .و جنايتكاران هستند" توحيد و جهاد" فدائيان صدام و عناصر جماعت

  
   در ميانه آتش و خون يعراق و انتخابات
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 نخست وزير دولت موقت عراق اعالم کرد که انتخابات ي اياد عالو- مهر يسرويس بين الملل خبرگزار
  . اين کشور در موعد مقرر درژانويه آينده برگزار خواهد شد

 اين ي برگزاري کرد از تشريح جزئيات مربوط به چگونگي گفتگو مي که با  يک روزنامه عربيعالو
  . کرديانتخابات خوددار

 ي رسد اما برگزاريبا اين که اظهارات نخست وزير دولت موقت عراق بيش از اندازه خوشبينانه به نظرم
 اما آيا انتخابات دريک. باشدي اين کشورمي در عراق تنها راه برون رفت از بحران فعليانتخابات عموم

   تواند از مشروعيت الزم بر خوردار باشد؟ي اشغالگر ميکشور مستقل تحت نظر نيروها
 اشغالگر ي تهيه مقدمات يک انتخابات دموکراتيک و آزاد بدون خروج نيروهاي برايقطعا رهيافت واقع
واهد  ناظر سازمان ملل که قادر باشد انتخابات را بيطرفانه هدايت کند امکان پذير نخيوتشکيل يک نيرو

  .بود
 ي مستقيم با مردم عراق جنگ فرسايشي ماه گذشته ازطريق روياروي18 درطول ي آمريکايينيروها
 ي به يک نظام سياسي دست يابي که عراق را براي را عليه اين ملت تحميل کردند به گونه ايخونين

  .  با بن بست مواجه ساختنديوپارلمان
هزارکشته ومجروح بر 17کا عليه مردم عراق تاکنون بيش از اشغالگر آمريي نيروهاي وزمينيحمالت هواي

  . ملت عراق افزوده است ي گذاشته که اين امربرمشکالت فعليجا
 ديگردولتمردان آمريکا بويژه نومحافظه کاران که بشدت در تالش هستند تا بار ديگر جرج بوش يازسو

 کنند از طريق سرکوب ملت عراق ي برسد تصورمي آمريکا به پيروزيدرانتخابات آينده رياست جمهور
  . را در اين کشور ايجاد کننديقادرخواهند بود يک امنيت گورستان

 همين نومحافظه کاران مايل نيستند تا دراين شرايط يک انتخابات آزاد ي ديگر در بعد سياسيازسو
 منجرخواهد شد  مطلق اکثريت مردم اين کشوريدرعراق بر گزار شود زيرا نتيجه اين انتخابات به پيروز

  . است که آمريکا مايل به تحقق آن نيستيواين چيز
 ي پيچيده است که آمريکا هرگز نخواهد توانست ازطريق مانورهاي موجود درعراق به قدريواقعيت ها

  . اين واقعيت ها را نا ديده بگيردي وسياسينظام
 دهند، واين قشر يان تشکيل مدولتمردان آمريکا چه بخواهند وچه نخواهند اکثريت ملت عراق را شيعي

 همجوار عراق به حاشيه رانده ي کشورهايهرچند درگذشته توسط عوامل آمريکا وحزب بعث و برخ
 ي سال حکومت ننگين حزب بعث بها35 خود در طول ي رسيدن به جايگاه واقعيشده اند اما آنان برا

  . پرداخت کرده انديسنگين
 است که اين ي بعث صدام خون بهائي رژيم ديکتاتور توسطيمليون شيعه عراق5/1قتل بيش از 

  . تقديم نموده استي واقعي رسيپدن به دموکراسيقشربرا
 ي وجود دارند تا بارديگر اين قشروسيع به حاشيه رانده شوند اما آنان برايبنابراين اگرچه عوامل زياد
 يوما، حاضرند از دريا درعراق خصوصا، ودر جهان عرب عمي ومردم ساالرينهادينه ساختن دموکراس

  .خون عبور کنند
 حوادث وتحوالت آينده اين کشوردشوار است، اما يامروزعراق درآتش وخون غوطه وراست وپيش بين

  . تضمين خواهد شدي و اجتماعيآينده روشن آن در پرتو حضور فعال شيعيان درصحنه سياس
 

هاي آمريكايي و آشته و زخمي  هي خبري العربيه از بمباران مجدد شهر فلوجه توسط جنگند شبكه
  . تن از مردم اين شهر خبر داد25شدن 
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: ي تلويزيوني اظهار داشت ، خبرنگار اين شبكه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  هاي آمريكايي امروز  جنگنده
 تن 17جه را بمباران آردند آه طي آن تاآنون صبح مجددا يكي از مناطق مسكوني شهر فلو) يكشنبه(

  .آشته و هشت تن ديگر مجروح شدند و اجساد برخي ديگر از قربانيان همچنان زيرآوار مانده است
ارتش آمريكا پس از انجام اين حمالت هوايي اعالم آرد آه حمالت امروز صبح در : خبرنگار العربيه افزود

 تن از اين افراد به هالآت 15 را هدف قرار داده است آه طي آن فلوجه، مقر عناصر ابومصعب الزرقاوي
  .اند رسيده

 ساعت گذشته در فلوجه است آه 24ي هوايي نيروهاي آمريكايي طي  اين سومين حمله: وي افزود
  . است اين حمالت مناطق مختلف اين شهر را هدف قرار داده

گذاري شده در   از انفجار يك ماشين بمبي خبري به نقل از شاهدان عيني از سوي ديگر، اين شبكه
  . شهر فلوجه آه يك آاروان آمريكايي را هدف قرار داده بود، خبر داد

براساس اطالعات به دست آمده از شاهدان عيني، اين ماشين پس نزديك : خبرنگار العربيه تصريح آرد
دي از سربازان آمريكايي شدن به اين آاروان آمريكايي منفجر شد و منجر به آشته و زخمي شدن تعدا

  .شد
  .ي رسمي را صادر نكرده است وي افزود تاآنون ارتش آمريكا در اين زمينه هيچ بيانيه

  
الراي العام به نقل از فالح نقيب مدعي شد آه در حمله آمريكا و نيروهاي عراقي به شهر سامرا، چند 

از جمله ايران، سوريه و يمن به چشم اند آه در ميان اين افراد اتباعي از چند آشور  تن دستگير شده
  .خورند مي
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، اين روزنامه چاپ آويت به نقل از فالح نقيب، وزير آشور )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 مجرماني عراق نوشت آه افراد مسلح عراقي شامل فداييان صدام، عناصري از گروه التوحيد و الجهاد و
  .اند  از سوي نظام سابق صدام آزاد شده2002هستند آه اآتبر سال 

  .وي اطالعات بيشتري در خصوص افراد دستگير شده ارايه نكرد
نقيب و حازم شعالن، وزير دفاع عراق از جمله وزراي آابينه دولت موقت اين آشور هستند آه 

  .شان مشهور است رويكردهاي ضد ايراني
آنند قصد زيارت عتبات عاليات و اماآن مقدس اين آشور دارند؛ با اين  ه عراق سفر ميايرانياني آه ب

حال برخي مسافراني آه مدارك قانوني آافي براي انجام اين زيارت را ندارند با مشكالتي مواجه 
شوند آه اين مسايل باعث شده است مسووالن آشورمان بارها اين زائران را از سفر به آشور  مي

  .زده عراق بر حذر دارندبحران 
 

  ادامه عمليات پاآسازى در شهرهاى سامرا و فلوجه عراق
  2004 اآتبر  3 – 1383 مهر 12يكشنبه 

نيروهاى عراقى و آمريكايى به عمليات مشترك خود عليه شبه نظاميان در :  شرقگروه بين الملل
 شبه نظاميان در شهر فلوجه شهرهاى سامرا و فلوجه ادامه داده و هواپيماهاى آمريكايى به مواضع

دولت موقت عراق مى گويد مصمم است تا قبل از فرارسيدن زمان برگزارى انتخابات . حمله آردند
عمومى در ماه ژانويه سال آينده به طور آامل بر سامرا و ساير مناطق آشوب زده اين آشور مسلط 

 تن ٢٠ت ديروز پنج عراقى آشته و منابع پزشكى شهر سامرا ديروز اعالم آردند در جريان حمال. شود
 تن از افراد ١٠٠٠نيروهاى آمريكايى گفته اند هدفشان از بمباران سامرا دستگيرى . نيز مجروح شده اند

به گفته يكى از اعضاى شوراى شهر سامرا وضعيت .  تن از آنان عرب هستند٢۵٠تحت تعقيب بوده آه 
 آشته هاى بمباران هاى اخير در خيابان ها پراآنده .اين شهر بسيار اسفبار بوده و برق شهر قطع است

روز گذشته تانك هاى آمريكايى . و امكان تردد و جابه جايى اين قربانيان توسط آمبوالنس ها نيست
 نفر مسلح در ١٠٩يك سخنگوى نظامى آمريكا گفت حداقل . آنترل شهر سامرا را به دست گرفتند

روز جمعه حدود پنج هزار سرباز عراقى و . تگير شده اندساعات اوليه روز جمعه در شهر سامرا دس
در اين عمليات بيش از يكصدتن . آمريكايى طى يك عمليات مشترك به شهر سامرا حمله ور شدند

قاسم داود وزير مشاور . آشته شدند آه به گفته بعضى منابع اآثر آنها شهروندان غيرنظامى بودند
 تروريست ٣٧اى آمريكايى و عراقى تاآنون منجر به دستگيرى عمليات گسترده نيروه: دولت عراق گفت

 تن از عناصر وابسته به نظام سابق عراق و ديگر گروه هاى تروريستى خارجى ١٠٠و آشته شدن 
وى در گفت وگو با روزنامه السفير چاپ لبنان گفت اين حمالت نظامى تا زمان پاآسازى . شده است

گرچه گزارش هايى حاآى از اين بود آه . جف ادامه خواهد يافتآامل اين شهر و بازسازى آن نظير ن
در شهر سامرا آسيب ديده اما پليس عراق ) ع(و امام حسن عسگرى) ع(بخشى از حرم امام هادى

  .اعالم آرد به هيچكدام از اين مرقدها گلوله يا خمپاره اى اصابت نكرده است
  حمله هوايى به فلوجه• 

روز گذشته اعتراف آردند حمله هوايى نظاميان آمريكايى به فلوجه دست مقام هاى بيمارستانى عراق 
ارتش آمريكا در توجيه اين حمله گفت يك مكان تروريستى .  زخمى بر جاى گذاشت١٣ آشته و ٧آم 

به گزارش . ديگر وابسته به گروه ابومصعب الزرقاوى را در شمال شرق فلوجه مورد حمله قرار داده است
به گفته .  از فلوجه در بين آشته و زخمى ها تعدادى زن و آودك مشاهده مى شوندخبرگزارى فرانسه

. منابع عربى در حمله هوايى به شمال شرق فلوجه حداقل دو خانه منهدم و ساآنان آن آشته شدند
در همين حال روز گذشته شبكه تلويزيونى الجزيره اعالم آرد يك خودرو بمب گذارى شده در نزديكى 

 نيروهاى آمريكايى و نيروهاى گارد ملى عراق در منطقه الكرمه در فلوجه منفجر شده مقر مشترك
نيروهاى آمريكايى پس از انفجار منطقه را . در اين انفجار چند آمريكايى و يك عراقى زخمى شدند. است

درو ديروز پليس موصل نيز اعالم آرد يك خو. محاصره آرده و زخمى ها را به بيمارستان منتقل آردند
بمب گذارى شده در نزديكى يك آاروان نظامى آمريكايى واقع در نزديكى شهر موصل منفجر شد اما 

روز گذشته اياد عالوى نخست وزير موقت عراق در مصاحبه . گزارشى از تلفات اين حمله نرسيده است
 خواهان ادامه با روزنامه الزمان چاپ بغداد يك بار ديگر هواداران رژيم صدام حسين را متهم آرد آه

تروريست هايى از مغرب، : وى در اين گفت وگو اظهار داشت. ناآرامى و بحران در عراق هستند
پاآستان، افغانستان، سوريه و عربستان وارد عراق شده اند و در حال حاضر با همكارى عناصر رژيم 

عراق در موعد مقرر عالوى همچنان بر برگزارى انتخابات . سابق مشغول اقدامات خرابكارانه هستند
وابسته به شبكه » انصارالسنه«همچنين خبرگزارى فرانسه ديروز گزارش داد گروه اسالمى . تاآيد ورزيد

تروريستى القاعده در يك پايگاه اينترنتى نوارى را پخش آرد آه در آن يك پيمانكار عراقى پس از اعتراف 
  . شدبه همكارى با نيروهاى آمريكا توسط اين گروه سر بريده

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مهر12: روزنامه های تهران
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روزنامه های امروز صبح تهران مهمترين عنوان های خود را به استيضاح وزير راه اختصاص داده اند که 
رده آخر از نمايشی است که از آغاز کار مجلس هفتم به امروز صبح صورت می گيرد و به نوشته اعتماد پ

  .اکثريت محافظه کاران شروع شده و به نظر روزنامه ايران نمايش استقالل نمايندگان است
استيضاح وزير راه به نوشته روزنامه های صبح امروز به اين دليل صورت می گيرد که وی در جريان افتتاح 

با سپاه پاسداران اختالفی پيدا کرد که در نتيجه آن فرودگاه توسط فرودگاه جديد بين المللی تهران 
  .نيروهای هوايی و زمينی سپاه اشغال و پروازها در آن متوقف شد

پس از آنکه وزير راه حاضر نشد به شرايط تعيين شده توسط سپاه تن بدهد، استيضاح وی در دستور کار 
  .محافظه کاران قرار گرفت

اری جمهوری اسالمی، گزارش مفصلی درباره استيضاح را با اشاره به بخشنامه ، روزنامه خبرگزايران
رييس جمهور در حمايت از وزير راه انتشار داده که در آن آمده است اکثريت نمايندگان مستقل مجلس 

  . قصد دارند با شنيدن مدافعات احمد خرم در حمايت يا مخالفت با طرح استيضاح رای بدهند
 در گزارش های خود نظرات نمايندگان مخالف وزير راه را منعکس کرده و رسالت و جمجام در همانحال،

  .برکناری وزير راه را حتمی دانسته اند
، که بخشنامه محمدخاتمی را به وزيران و استانداران در صدر اخبار خود ذکر کرده، نوشته است رسالت

  . بر روند امور اجرايی و زيربنايی کشور داردکه در اين بخشنامه تاکيد شده استيضاح اثرغيرقابل قبولی 
وی گفته است که اين استيضاح و طرح دو فوريتی اخير در مجلس برخالف سياست تعامل قبلی مطرح 

  . و برخورد با دولت تلقی می شود
 از قول سخنگوی دولت اين بخشنامه را تاييد کرده و صدور آن را طبيعی دانسته افزوده است که شرق

ابطحی، معاون پارلمانی رييس جمهوری، گفته که اين بخشنامه بر اساس اصل مسئوليت محمدعلی 
  . مشترک وزيران تهيه شده است

 نوشته در حالی که جناح اکثريت مجلس برنامه گسترده ای برای حذف خرم از وزارت راه و ترابری ايران
 عرصه استيضاح کرده است، رای و تدارک ديده و نيروهای خود را در درون و بيرون مجلس تمام قد وارد

نظر نمايندگان مستقل، که در نخستين آزمون جدی در مجلس هفتم قرار گرفته اند، بسيار تعيين کننده 
  . خواهد بود
 امروز درحالی خرم اسيتضاح می شود که آرايش دقيق و شفاف نيروهای موافق و شرقبه نوشته 

  . ی از جلسه مجلس محتمل استمخالف استيضاح هنوز مشخص نيست و هر نتيجه ا
 از قول الياس نادری، نماينده محافظه کار تهران و معاون پارلمانی سابق سپاه پاسداران، همشهری

نوشته که اگر ابقای خرم برای رييس جمهوری اهميت جدی داشت، سفرش را برای حضور در جلسه 
  . روز يکشنبه مجلس و دفاع از وی به تعويق می انداخت

   به  استيضاح  و دود اين  شده  روشن  هفتم  مجلس  استيضاح  ماشين  اکنون وشته است که هم ناعتماد
 خواهد   دفن  خرم  با استيضاح  با دولت  مجلس  و همکاری رود زيرا شعار تعامل  می گناه  بی   مردم چشم
  .شد

ته است معنا ندارد که  جمله ای از يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس نقل کرده که گفآفتاب يزد
  . فردی از مردم رای بگيرد و در خدمت دولتمردان باشد

 بر اين جمله به طعنه افزوده از همين جا دليل بگيريد که دولت چه قدر ضد ملت آفتاب يزدطنز نويس 
  . است و مجلس چقدر مردمی

ستيضاح وزير راه در  گروهی از دانشجويان بسيجی آماده شده اند که امروز در جلسه اشرقبه نوشته 
  . مجلس حضور داشته باشند

وزير راه قبال از محدوديت هايی که مجلس برای حضور نمايندگان دولت در جلسه ايجاد کرده انتقاد کرده 
  . بود

  . شصت خبرنگار خارجی جلسه استيضاح امروز را گزارش می کنندايرانبه نوشته روزنامه 
 مجمع تشخيص مصلحت دنيای اقتصاد و حيات نوی اقتصادی در عنوانی ديگر، به نوشته روزنامه ها

 قانون اساسی به بخش خصوصی امکان داد که در زمينه ۴۴پس از يک ماه بررسی، با تفسيری از اصل 
بانکداری و بيمه، تامين نيرو، سدها و ) به استثنای نفت و گاز(صنايع بزرگ، صنايع مادر و معادن بزرگ 

به استثنای شبکه های مخابراتی مادر، امور ( ليه امور پست و مخابرات شبکه های بزرگ آبرسانی، ک
  .، راه و راه آهن و هواپيمايی و کشتيرانی فعاليت کند)واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی

در حالی که بسياری از روزنامه ها تصميم مجمع تشخيص مصلحت را مورد تاييد قرار داده واز آن به 
 تنها روزنامه صبح جمهوری اسالمیدن گره های اقتصادی کشور ياد کرده اند، عنوان راهی برای بازش

  . قانون اساسی خوانده است۴۴امروز است که با اين مصوبه مخالفت کرده و آن را مرگ اصل 
گزارشی از ناآرامی های روز جمعه در شهرهای مختلف کشور، که به دستگيری حدود سيصد نفر از 

 از جمهوری اسالمیی در روزنامه های مختلف امروز منعکس شده که روزنامه جوانان انجاميد، در حال
قوه قضاييه انتقاد کرده که چرا با وجود بيانيه های گروه های مذهبی، مساله مبارزه با بدحجابی و سر و 

  . ندوضع مبتذل خانم ها را در خيابان ها نديده گرفته و بر مبنای پيشگيری از جرم با آن ها مقابله نمی ک
  . همين روزنامه از اينکه در زنجان از برپايی کنسرت زنان جلوگيری شده ابراز شادمانی کرده است

 خبر داده که جوانان در اصفهان و کاشان بعد از مراسم نيمه شعبان به خيابان ها ريخته دفاتر آفتاب يزد
  .صندوق های قرض الحسنه و چراغ های راه نمايی را شکستند
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