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

  
  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران ها، نيروها، دولتمواضع 

  
  هشدار فيشر به دولتمردان ايران
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وزير امور خارجه آلمان، يوشكا فيشر از دولت ايران خواست تا بى درنگ برنامه اتمى خود را محدود 

اد آه سرپيچى از اين درخواست، ميتواند رويارويى با غرب را در پى وى به رهبران ايران هشدار د. سازد
فيشر در حضور سفيران آلمان در برلين گفت من يكبار ديگر به دولتمردان ايران هشدار . داشته باشد

  . ميدهم آه مرتكب يك محاسبه خطا نگردند
د جنگ عراق گفت، وزير امور خارجه آلمان با اشاره به عدم يكپارچگى آشورهاى غربى در مور

دولتمردان جمهورى اسالمى ايران نميبايست به دام اين باور غلط افتند و گمان آنند آه عليرغم 
حال آنكه جامعه بين الملل بهيچروى . مخالفتهاى بين المللى قادر به ادامه برنامه اتمى خود هستند

  .چنين چيزى را نخواهد پذيرفت
ه و مصر از جمله آشورهايى نيستند آه تجهيز جمهورى يوشكا فيشر گفت آشورهايى همچون ترآي
وزير امور خارجه گفت تجهيز يكى از آشورهاى اين منطقه به . اسالمى ايران را به نيروى اتمى تاب آورند

جنگ افزارهاى هسته اى باعث رقابتى خطرناك در بين آشورهاى اين منطقه خواهد شد و يك چنين 
اين در حالى است آه .  تروريسم بين المللى آابوسى را ميماندچيزى در چارچوب خطرات نهفته در

پيش از اين دولت ايران براى حل مشاجره اتمى اين آشور حاضر به همكارى با آشورهاى بريتانيا، 
فرانسه و آلمان شده بود و خاتمه دادن به امر غنى سازى اورانيوم از جمله موارد مورد توافق بوده 

 آه جمهورى اسالمى ايران آشكارا برنامه غنى سازى اورانيوم را ادامه حال ما شاهد آنيم. است
  .همين امر به نگرانيهاى غرب مبنى بر عدم پايبندى ايران به قرار ياد شده افزوده است. ميدهد

در همين رابطه است آه حسن روحانى براى گفتگو با آشورهاى اروپايى امروز سفر اروپايى خود را آغاز 
 بر آن است تا آشورهاى اروپايى را نسبت به سياست ايران در زمينه بهره گيرى وى. آرده است

آمريكا و اسرائيل بارها ايران را متهم بدان ساخته اند آه با . غيرنظامى از نيروى اتمى متقاعد سازد
  .پيشبرد برنامه اتمى خود خواستار تجهيز خويش به جنگ افزارهاى هسته اى است

  
  اي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژيم و جناحه

  
با مهندس ميرحسين موسوي ديدار  ي گذشته االسالم والمسلمين سيدحسن خميني، هفته حجت
  .آرد
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االسالم مقدم از اعضاي  حجت در اين ديدار،) ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .مرآزي مجمع روحانيون مبارز نيز حضور داشتشوراي 
نفوذ در  سياسي و افراد ذي شدن تالش گروههاي چنين خبرنگار ايسنا اطالع يافت آه به دنبال پررنگ هم

 ي گذشته، آقازاده، رييس هفته جمهوري، جلب نظر مهندس موسوي براي شرآت در انتخابات رياست
  .است  ديدار آردهسازمان انرژي اتمي نيز، با مهندس موسوي

درباره انتخابات رياست جمهوري آتي  اين درحالي است آه اعالم مواضع و اظهارنظرهاي مختلف
  . ادامه دارد همچنان
است آه در بين افراد  ي روحانيت مبارز، معتقد االسالم علي سعيدي عضو شوراي مرآزي جامعه حجت

آنكه در جناح اصولگرا باشند يا جناح مقابل  ها اعم از مطرح آانديداتوري در انتخابات آتي ، برخي از چهره
  .ندارند ي مردم را ي جلب مشارآت گسترده آن، زمينه

گروهها هنوز به طور جدي به  با بيان اينكه احزاب و) ايسنا(وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران  وي در گفت
ي  مسير حرآت برخي از افراد، زمينهدر  ها فراز و نشيب« :اند، اظهار داشت بحث مصاديق وارد نشده

افراد ثبات و اطمينان خاطر و اعتماد به نفس بيشتري  دهد، اما در برخي از مقبوليت آنها را آاهش مي
  «.وجود دارد

يك فرد  تواند از طريق مواضع و عملكرد به اعتقاد وي استقالل شخصيت و اعتماد به نفس آه مي
ي جلب مشارآت  زمينه تواند شود آه مي ك آانديدا محسوب ميهاي ي استنباط شود، از جمله ويژگي

  « .عمومي را فراهم آند
تصنعي را از ديگر  هاي سازبودن، به جاي تحت تاثير جريانات قرار گرفتن و مقابله با جريان وي جريان
ي داخلي و  عمومي در عرصه مقبوليت« :جمهوري دانست و افزود هاي يك آانديداي رياست ويژگي
هاي مهم يك آانديدا در جلب مشارآت مردم  ويژگي المللي و برخوردار بودن از وفاق نسبي از ديگر بين

  «.است
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، به سمت 81  اسفند9ي روحانيت مبارز، با بيان اينكه رويكرد جامعه در  مسوول واحد سياسي جامعه
دين پايبند است به دنبال حاآميت  مداري و به طور طبيعي، اين جريان آه به دين« :اصولگرايان بود، گفت

  «.هاي فوق را دارا باشد شخصي است آه ويژگي
صرفا برگزاري  »:ي مشارآت ايران اسالمي نيز گفت از سوي ديگر يك عضو شوراي مرآزي جبهه

آنها در انتخابات آتي باشد و  تواند متضمن رغبت مردم و حضور حداآثري انتخاباتي آزاد و عادالنه مي
دوم اهميت قرار دارد، چراآه به تعداد  ي جمهور آينده در مرتبه اها و رييسهاي آانديد ويژگي
  «.دارد هاي متفاوتي وجود دهندگان، ساليق و ديدگاه راي

اندرآاران  دست ي نقش ، درباره)ايسنا(وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران رجبعلي مزروعي در گفت
مجلس هفتم نشان داد  انتخابات« :رنشان آردهاي سياسي خاط برگزاري انتخابات و احزاب و گروه

اندرگاران انتخابات است آه با  فضاسازي براي حضور مردم در اختيار احزاب نيست و صرفا تصميم دست
  «.آند نمايان مي نحوه و چگونگي برگزاري انتخابات، ميزان حضور مردم را

انتخاباتي غيرعادالنه  انتخاباتي آزاد و يااي مبني بر برگزاري  اآنون هيچ نشانه وي با بيان اينكه از هم
جمهوري آينده از سوي حاآميت مورد  مشهود نيست، لزوم برگزاري انتخاباتي آزاد براي انتخابات رياست

  .و آراي موثر آنان دانست ي آن را حضور اآثريت مردم تاآيد قرار داد و نتيجه
افزايد و از سوي  مي ي مردم با حاآميت در داخل برگزاري انتخاباتي غيرعادالنه بر فاصله« :مزروعي گفت

رو چنانچه چنين انتخاباتي  از اين. داشت ديگر اجماع جهاني عليه ايران را در خارج از آشور در پي خواهد
  «.سوء آن بود برگزار شود بايد منتظر عواقب وخيم و آثار
رفسنجاني برآيند   هاشمياعتدال و توسعه معتقد است« :سخنگوي حزب اعتدال و توسعه نيز گفت

  « .تمامي گروهها و احزاب معتدل و جناحهاي سياسي آشور است
افراد معتدل  تواند اجماع نسبي جمهوري مي ي انتخابات رياست حضور هاشمي در عرصه« :وي افزود

گذشته ايراني است و بايد بيش از  ي جناحها را به دنبال داشته باشد، آه همين امر نيز امروز نياز جامعه
ي آشور نزديك   ساله20انداز  و اهداف چشم چنين همگرايي ملي در پرتو وفاق نخبگان جناحها و هم

  «.شوند
با ) ايسنا(ايران  وگو با خبرگزاري دانشجويان غالمعلي دهقان سخنگوي حزب اعتدال و توسعه در گفت

برها و تحوالت خ بيان اينكه يكشنبه شب در آخرين نشست دفتر سياسي حزب متبوعش آخرين
ي انتخابات  نهمين دوره وگو قرار گرفت، موضوع انتخابات سياسي آشور مورد بررسي، بحث و گفت

ي  به دليل اهميت قوه« :افزود عنوان مهمترين بحث اين جلسه عنوان آرد و جمهوري را به رياست
ي انتخابات  ر عرصهبراي حضور فعال و جدي د ي مديريت، حزب اعتدال و توسعه اجرايي آشور در عرصه

  « .جمهوري مصمم است رياست
هاشمي  اعتدال و توسعه همچنان« :اين عضو شوراي مرآزي حزب اعتدال و توسعه تاآيد آرد

  « .داند ي مهم مي ي اصلح خود در اين عرصه رفسنجاني را گزينه
ه بايد از توان آيند جمهور از سوي جليل سازگارنژاد به عنوان يك فعال سياسي معتقد است آه رييس

  .تشكيل دولتي فراگير، ملي و مقتدر برخوردار باشد
دانشجويان  وگو با خبرگزاري ي پيشين مجلس شوراي اسالمي، در گفت عضو فراآسيون مشارآت دوره

« :، توضيح داد»فراگير است حل مشكالت آشور تشكيل دولتي تنها راه«، با تاآيد بر اينكه )ايسنا(ايران 
هاي آن استفاده  اساسي از تمامي ظرفيت ولتي است آه با اجراي تمام و آمال قانوندولت فراگير د

مسوول اجراي قانون اساسي از تمامي اختيارات  جمهور مردم و آند و رييس دولتش به عنوان رييس
  «.قانوني برخوردار باشد

گيري  صورت شكل درجمهور آينده تنها  ي پيشين مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه رييس نماينده
 حتي -غير اين صورت، هيچ آس  تواند به حل مسائل موجود بپردازد، يادآور شد آه در دولت فراگير مي

از اين رو هر نوع چالش . مرتفع آنند  هم نخواهند توانست مسائل موجود را-ها  ترين شخصيت قوي
ازنده و در فرآيندي معقول و شخصيتي با تعامل س روي تشكيل دولت فراگير، بايد اصالح شود و پيش

  .منطقي، اين دولت را تشكيل دهد
برخورداري از شخصيت ملي،  جمهور آينده را هاي الزم براي رييس ترين ويژگي سازگارنژاد در ادامه عمده

ي نو براي جامعه،  از فكر و انديشه ، برخورداري)ي اول بودن از جمله شخصيت درجه(جامعيت شخصيتي 
فكري، توانمندي مديريتي، سوابق درخشان و  ترين سطح، ظرفيت راي مردم در عاليتوان نمايندگي 

را به فضايل شخصيتي و توانمندي باالي مديريتي  اي آه مردم او برنامه محوري دانست، به گونه
  .قلمداد آنند بشناسند و او را شخصيتي ملي و مقتدر

دانست و با  هايي  بارز چنين توانمنديرا مصداق» ميرحسين موسوي«اين عضو فراآسيون مشارآت، 
او با مديريتي « :يادآور شد (طي دوران جنگ(ترين دوران پس از انقالب  اشاره به سوابق وي در سخت

چنانكه  هم. مفاسد اقتصادي، آلوده نشده است ممتاز، آشور را در آن برهه اداره آرده و به هيچ يك از
ي  اش به قدرت و ناشي از انديشه حاآي از عدم وابستگي ي سياست، گيري او از عرصه ي آناره نحوه

  «.خدمتگزاري او بود
 آشور بايد عاقالنه  سياسي  ي حساس، دوجناح دراين برهه« :ي اعتماد نيز معتقد است سردبير روزنامه

  «.فكر آنند
مي را از مرد ي ، وجود پشتوانه)ايسنا(وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران  در گفت» بهروز بهزادي»

بخشي « :برشمرد و افزود جمهوري ي انتخابات رياست هاي سياسي آانديداهاي عرصه ترين اولويت مهم
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ي افرادي آه قصد آانديداتوري  گذشته ي مردمي به تبليغات و بخش ديگر آن به عملكرد از اين پشتوانه
  «.گردد دارند، برمي

و اظهار  جمهوري تاآيد ي رياست همين دورهبهزادي بر لزوم مشارآت حداآثري ملت در انتخابات ن
آه به هر ميزان  هاي مختلف است، چرا امروز آشور ما نيازمند حضور حداآثري ملت در عرصه« :داشت

تر باشد، بيشتر  گسترده جمهوري ي انتخابات رياست هاي مختلف به ويژه صحنه حضور ملت در عرصه
دنبال شخصي  سياسي آشور بايد به رو دو جناح نتوانيم در معادالت جهاني مطرح شويم، از اي مي

اعتبار و وجاهت بااليي نيز برخوردار و بتواند در آينده به  باشند آه مورد اعتماد ملت است و در آنار آن از
  «.داخلي و خارجي انجام وظيفه آند هاي بهترين نحو در عرصه

آشور بايد عاقالنه   حساس دو جناح سياسيي در اين برهه«ي اعتماد با تاآيد بر اينكه  سردبير روزنامه
جمهوري وارد شود  انتخابات رياست ي بايد فردي به صحنه« :خاطرنشان آرد» فكر آنند و تصميم بگيرند

چنان جامعه و  آه اگر غير از اين اتفاق بيفتد، هم آه مطمئن باشد حداقل همپاي خاتمي راي بياورد، چرا
  «.نرم خواهد آرد ملت با مشكالت عديده، دست و پنجه

االسالم و  بار با حجت اعضاي حزب اسالمي آار تاآنون دو« :حزب اسالمي آار نيز گفت دبير سياسي
تر  هاي انتخاباتي جدي آه فعاليت ي نزديك اند و در آينده المسلمين هاشمي رفسنجاني ديدار آرده

  «.شود؛ ديدار سومي نيز با وي خواهيم داشت مي
اشاره به سخنان  ، با)ايسنا(گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايرانو محسن سرخو در گفت

شرط براي ورود مهندس  آه ي دوم خرداد مبني بر اين يي شوراي هماهنگي جبهه اخير رييس دوره
گروههاي دوم خرداد از وي است،  ي انتخابات، حمايت اآثريت يا تمام ميرحسين موسوي به صحنه

حزبي، دو آانديداي مهم يعني موسوي و  ي دوم خرداد عالوه بر آانديداي جبههدر گروههاي « :گفت
خردادي نيز تاآنون حمايت خود را از ميرحسين  هاشمي رفسنجاني مطرح هستند و اآثر گروههاي دوم

  «.وي فراهم شده است ي حضور اند؛ لذا زمينه موسوي اعالم آرده
  «.آند ديدار  ي آارگر نيز با هاشمي رفسنجاني ه خانهاحتمال دارد در اين هفت« :وي در پايان گفت

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  جلسه توجيهی اعضای شورای حکام پايان يافت 
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ساعت 3 حدود جلسه توجيهی کشورهای عضو شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی پس از

گفتگوی کارشناسی ميان هيات های شرکت کننده ، نمايندگانی از کشورمان و نيز کارشناسان آژانس 
  . ، ساعتی پيش در وين پايان يافت

 Pierre(، بر اساس شنيده ها ، رياست اين جلسه بر عهده پير گلداشميت " مهر"به گزارش خبرنگار 
Goldschmidt ( المللی انرژی اتمی و رييس بخش پادمان ها در ديده بان معاون مدير کل آژانس بين

  .هسته ای سازمان ملل بوده است
اعضای هيات جمهوری اسالمی که در اين نشست شرکت داشتند ، از هرگونه اظهار نظری خودداری 
کردند و پيروز حسينی سرپرست هيات نمايندگی جمهوری اسالمی ايران نزد آژانس ، هر گونه اطالع 

  .درباره جزئيات برگزاری اين جلسه را بر عهده وزارت امور خارجه در تهران عنوان کردرسانی 
  مذاکرات امروز محرمانه بود و قابل انتشار نيست 

يک مقام مسوول در آژانس بين المللی انرژی اتمی، با محرمانه خواندن موضوعات مورد بحث در 
اسان آژانس در وين گفت که اعضای شرکت نشست امروز شورای حکام ، نمايندگان ايران و کارشن

  . کننده درباره ابعاد فنی گزارش اخير محمد البرادعی مدير کل آژانس بحث و گفتگو کردند 
  يکی از مسووالن دفتر اطالع رسانی آژانس بين المللی PeterGraham Rickwood" پيتر گراهام ريکوود"

 نشست توجيهی امروز شورای حکام که ساعتی پيش درباره" مهر"انرژی اتمی در گفتگويی با خبرنگار 
  .در وين پايان يافت ، از ارايه هر گونه اطالعاتی درباره جزئيات و محورهای اصلی مورد بحث خودداری کرد

  .اين يک نشست محرمانه بود که جزئيات آن قابل انتشار نيست: وی افزود 
طرف : هم مطرح شده در اين نشست گفت اين مقام مسئول در آژانس در عين حال  درباره مسائل م

های حاضر در جلسه ، درباره  ابعاد فنی گزارش محمد البرادعی که اخيرا منتشر شده است ، بحث و 
  .گفتگو کردند 

  
  ايش نظارت آنند هاي هسته ها پيشنهاد داد بر برنامه ايران به اروپايي: الحيات

  2004 سپتامبر 6 – 1383 شهريور 16دوشنبه 
اي الحيات ادعا آرد در نشست اخير ميان مقامات ايران و اروپا، تهران  روزنامه فرامنطقه: ري فارسخبرگزا

  .ايش را مطرح آرد هاي هسته ها پيشنهاد نظارت بر برنامه به اروپايي
بعد از ايجاد : روزنامه الحيات در شماره امروز خود به نقل از آارشناسان در تهران همچنين نوشت

اي ايران در نشست  ها در بستن پرونده هسته يان ايران و اروپا به دليل آوتاهي اروپايياعتمادي م بي
المللي انرژي اتمي، روابط تهران و اروپا مرحله حساسي را پشت سر  شوراي حكام آژانس بين

  . گذارد مي
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ان و اروپا، در نشست اخير مقامات اير: اين روزنامه به نقل از آنچه گزارشات منتشر شده ناميده، نوشت
  . ايش را داده است هاي هسته ها پيشنهاد نظارت بر برنامه تهران به اروپايي

سفر : الحيات با اشاره به سفر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران به هلند، نوشت
زراي گيرد و در نشست و روحاني به هلند بعد از پايان نشست وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا صورت مي

هايي مبني بر در پيش  وگو با ايران و در خواست ها براي گفت هايي درباره ادامه تالش اين اتحاديه بحث
  . اي ايران در گرفته است تر در قبال برنامه هسته گرفتن شيوه سختگيرانه
ي المللي انرژي اتم رود آه سيزدهم ماه جاري ميالدي آژانس بين احتمال مي: الحيات در ادامه نوشت

اي ايران را مورد بحث و بررسي قرار دهد و اين در  هاي هسته گزارش جديدي در خصوص نوع فعاليت
ها و براي گذر از  گويند اين مذاآرات به دور از فضاي مذاآره با اروپايي حالي است آه مقامات ايراني مي

  . بحران عدم اعتماد است
  

   طور آامل عمل نموده استايران به تعهدات خود در بيانيه تهران به: روحاني
  2004 سپتامبر 6 – 1383 شهريور 16دوشنبه 

حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در ديدار يان پيبر بالكن انده، نخست : خبرگزاري فارس
ان به طور آامل عمل نموده و توقع دارد آه اتحاديه ايران به تعهدات خود در بيانيه تهر: وزير هلند گفت

  .اروپا نيز متقابًال به تعهدات خود عمل نمايد
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي شورايعالي امنيت ملي، حسن روحاني، دبير 

وپا را بسيار شورايعالي امنيت ملي در ديدار با نخست وزير هلند مقطع فعلي روابط ايران و اتحاديه ار
 با 2003 اآتبر 21حساس خوانده و اجراي آامل توافقات سه آشور اروپايي آلمان، انگليس و فرانسه در 

  . جمهوري اسالمي ايران را براي تحكيم روابط دو طرف مهم و اساسي خواند
اي مذاآرات بر: دبير شورايعالي امنيت ملي با اشاره به شروع گفتگوهاي جديد با سه آشور افزود

دستيابي به همكاريهاي دراز مدت آغاز شده است و ايران آماده است اطمينان جديد در مورد صلح آميز 
  . اي را به جامعه بين الملل بدهد بودن فعاليتهاي هسته

اي تامين   مگاوات برق خود را از طريق نيروگاههاي هسته7000وي با اشاره به اينكه ايران قصد دارد 
توان روابط صنعتي و تكنولوزي پيشرفته اروپا و  در چارچوب همكاريهاي دراز مدت، مي: نمايد، تصريح آرد

  . ايران را در سطح باال ارتقا بخشيد
تعدادي از : دبير شورايعالي امنيت ملي با تشريح اقدامات ايران در مبارزه با گروههاي تروريستي گفت

ايران تعداد زيادي از نيروهاي تروريستي را . اند نيروهاي امنيتي ايران در اين مبارزات به شهادت رسيده
دستگير و به آشورهاي متبوعشان تحويل داده و يا اينكه آنها را در داخل ايران دستگير و به محاآمه 

  . اند آشانده
ايران : روحاني با اشاره به اهميت امنيت منطقه حساس خليج فارس، خاورميانه و آسياي مرآزي گفت

  . اهبردي با اتحاديه اروپا در تامين امنيت، ثبات و صلح در منطقه استآماده همكاريهاي ر
 از سالحهاي آشتار   سازي منطقه خاورميانه دبير شورايعالي امنيت ملي با اشاره به اهميت عاري

جمعي و با توجه به فتواي رهبر معظم انقالب در مورد حرمت به آارگيري سالحهاي آشتار جمعي 
 پادمان و و N.P.Tاي خود را در چارچوب معاهده  آماده است آه تمام فعاليتهاي هستهايران آامًال : گفت

پروتكل الحاقي انجام داده و متقابًال از اتحاديه اروپا توقع دارد آه آليه حقوق مشروع ايران جهت بهره 
  . ي آنداي را به رسميت شناخته و با ايران بدون محدوديت همكار مندي از تكنولوژي صلح آميز هسته

يان پيتر بالكن انده نخست وزير هلند در ديدار با روحاني دبير شورايعالي امنيت ملي با اشاره به اهميت 
اتحاديه اروپا . از هر فرصتي براي توسعه روابط با ايران بايد استفاده آرد: روابط اتحاديه اروپا با ايران گفت

  . ري باايران گفتگو نمايد موافقت آرد آه در مورد توافقنامه تجا2002از سال 
وي با اشاره به موضوعات مورد اختالف دو طرف، از همكاريهاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي 

  . استقبال نموده و خواستار تقويت اين همكاريها شد
هبردي اي اتحاديه اروپا را به عهده دارد، از همكاريهاي استراتژيك و را نخست وزير هلند آه رياست دوره

اروپا و ايران در مبارزه با سالحهاي آشتار جمعي و تروريسم استقبال نموده و تصريح آرد آه در اين دو 
  . مورد احتياج به يك استراتژي و مبارزه بين الملل است

يان پيتر بالكن انده همچنين به بحران عراق و افغانستان اشاره و از همكاريهاي اتحاديه اروپا و ايران براي 
مين ثبات و امينت در عراق و افغانستان و آل منطقه حساس خليج فارس، آسياي مرآزي و خاورميانه تا

  . استقبال نمود
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  
  

  هفت تفنگدار آمريكايي در فلوجه آشته شدند
  2004 سپتامبر 6 – 1383 شهريور 16دوشنبه 

 در حمله مهاجمان ناشناس نزديك شهر فلوجه دست آم هفت تفنگدار آمريكايي :خبرگزاري فارس
  .آشته و هشت تن ديگر زخمي شدند
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به گزارش خبرگزاري فرانسه از فلوجه، به نقل از شاهدان عيني، مهاجمان ناشناس امروز با يورش به 
آم هفت تفنگدار آارواني از نظاميان آمريكايي در شهرك صقالويه در حومه شمالي فلوجه دست 

  . آمريكايي را آشته و هشت نفر را نيز زخمي آردند
  . رود شمار تلفات اين حمله افزايش يابد منابع نظامي آمريكايي با تاييد اين خبر اعالم آردند احتمال مي

به گفته شاهدان عيني، نظاميان آمريكايي اين منطقه را تحت محاصره شديد خود درآوردند و 
  . اند ريكايي نيز بر فراز اين منطقه به پرواز درآمدههليكوپترهاي آم

  . نيروهاي آمريكايي اوايل امسال در شهرك صقالويه مستقر شدند 
  

  اند  استاد دانشگاه از آوريل ماه گذشته تاآنون در عراق ترور شده35: وزارت آموزش عالي عراق
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 35وزير آموزش عالي عراق فاش آرد از آوريل ماه گذشته تاآنون "  خلف بكاءطاهر:"خبرگزاري فارس
  .اند استاد دانشگاه در اين آشور ترور شده

اآثر اين : هاي مستقل عراق افزود ارگان جنبش دمكرات" النهضه"وگو با روزنامه  طاهر خلف در گفت
  . عمليات در خارج از محوطه دانشگاه صورت گرفته است

  . ناصر تروريستي در وراي چنين جناياتي دست دارندع: وي گفت
  . اي نكرد ها به طور مشخص اشاره طاهر به نام اين گروه

هاي عراق در همين رابطه  رئيس اتحاديه هيات علمي دانشگاه" عصام الراوي"اين در حالي است آه 
آشور شاهد آشته گذرد اين  طي هجده ماه آه از اشغال عراق از سوي نيروهاي آمريكايي مي: گفت

  .  تن از اعضاي هيات علميه دانشگاهها و فرار بيش از هزار نفر از عراق بوده است250شدن دست آم 
  . شنبه گذشته نيز عبدالهادي الهيتي رئيس دانشگاه االنبار ربوده شد روز سه

  
   جعلي از آب درآمد عزت ابراهيم دستگير شده،
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هاي به عمل آمده،  اي اعالم آرد، بر اساس آزمايش وزير آشور عراق با انتشار بيانيه: خبرگزاري فارس

  .فرد دستگير شده آه گفته شده بود عزت ابراهيم الدوري معاون صدام بوده، الدوري نيست
د دستگيري  ساعت اخبار ضد و نقيض در مور24به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، اين بيانيه پس از 

  . ابراهيم الدوري منتشر شد
مسئولين وزات دفاع عراق روز يكشنبه اعالم آردند ابراهيم نزديك تكريت در شمال بغداد و زادگاه صدام 

  . دستگير شد
يكي از اين مقامات در يك مصاحبه مطبوعاتي اعالم آرد، عزت ابراهيم الدوري در يك درگيري خونين 

  . دارانش بازداشت شد نفر ديگر از طرف150همراه 
ولي حازم الشعالن وزير دفاع موقت عراق اظهارات مقامات اين وزارتخانه را در خصوص دستگيري عزت 

  . ابراهيم الدوري، تكذيب آرد
  . اين درحالي است آه مقامات آمريكايي نيز اعالم آردند، هيچ اطالعاتي دال بر درگيري در تكريت ندارند

  . اند روز يكشنبه هيچ درگيري در تكريت رخ نداد م آردههمچنين ساآنين تكريت اعال
 55 نفره آمريكا در جايگاه ششم قرار دارد و آمريكا براي دستگيري وي 55عزت ابراهيم الدوري درليست 

  . ميليون دالر پاداش تعيين آرده است
  

  مهاجمان ناشناس بار ديگر خطوط نفتي شمال عراق را به آتش آشيدند
  2004 سپتامبر 6 – 1383يور  شهر16دوشنبه 

درست يك روز پس از مهار آتش در خطوط نفتي شمال عراق آه منجر به قطع صادرات : خبرگزاري فارس
  .نفت خام از اين منطقه شده بود، مهاجمان ناشناس بار ديگر آن را به آتش آشيدند

ما ديروز ظهر «: مروز گفتبه گزارش خبرگزاري فرانسه از آرآوك، احمد علي يك مقام وزارت نفت عراق ا
موفق شديم آتش سوزي در خطوط نفتي ميان شهر آرآوك و ترآيه را مهار آنيم اما مهاجمان ناشناس 

  » .امروز صبح بار ديگر اين خطوط را به آتش آشيدند
  » . ساعت زمان خواهد برد24مهار اين آتش «: وي افزود

ريق آن به يك نيروگاه برق در جنوب آرآوك گاز يك خط لوله نفتي آه از ط«: يك مقام پليس عراق گفت
  » .شود نيز امروز به آتش آشيده شد ارسال مي

سوزي تاثير مخربي بر نيروگاه آرآوك وارد آورده و فعاليت آن را تا اطالع ثانوي متوقف  وي افزود اين آتش
  . آند  مگاوات برق توليد مي400اين نيروگاه روزانه .آرده است

  
  گاران فرانسوي در عراق شرايط جديد تعيين آردندربايندگان خبرن

  2004 سپتامبر 6 – 1383 شهريور 16دوشنبه 
اي سه شرط  يك گروه عراقي آه دو خبرنگار فرانسوي را در عراق ربوده است در بيانيه: خبرگزاري فارس

  .هاي خود تعيين آرد جديد براي آزادي گروگان
خواند،  مي" ارتش اسالمي عراق"گروه عراقي آه خود را به گزارش خبرگزاري فرانسه از دوبي، اين 

هاي فرانسوي منوط به برآوردن سه شرط از سوي دولت فرانسه است آه  امروز اعالم آرد آزادي گروگان

www.iran-archive.com 



 ميليون دالر و ارائه تعهد 5الدن، پرداخت  بس بن عبارتند از توافق دولت فرانسه با پيشنهاد اخير آتش
  . امي و تجاري در عراقمبني بر عدم مداخله نظ

 ساعت ديگر 48شما حداآثر تا «: در اين بيانيه آه هنوز صحت و سقم آن تعيين نشده، آمده است
  » .فرصت داريد اين شروط را بر آورده آنيد

 آوريل از شبكه خبري العربيه پخش شد، به 15بن الدن در يك نوار صوتي منتسب به وي آه در 
ش بس داد و اعالم آرد اگر در سه ماه آينده اين آشورها دست از آشورهاي اروپايي پيشنهاد آت

حمالت خود عليه مسلمان بردارند و نيروهاي خود را از عراق خارج آنند القاعده نيز از حمالت خود عليه 
  . آنها دست برخواهد داشت

   .آشورهاي اروپايي با رد اين پيشنهاد اعالم آردند بحث مذاآره با بن الدن منتفي است
و يك راننده " ژرژ مابرونو"و " آريستين شسنو"گروه ارتش اسالمي عراق دو خبرنگار فرانسوي با نامهاي 

  .  ماه آگوست گذشته گروگان گرفتند20سوري را در تاريخ 
  .  بود اين گروه پيش از اين لغو قانون منع حجاب در فرانسه را شرط آزادسازي اين دو خبرنگار اعالم آرده

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاع اوضتحليل 

  
   شهريور16: روزنامه های تهران

  2004 سپتامبر 6 – 1383 شهريور 16دوشنبه  -بي بي سي 
روزنامه های صبح و عصر دوشنبه تهران در صدر عنوان های خبری خود اظهارنظرهای مقامات ايرانی و 

 اتمی منعکس کرده و به گمانه زنی درباره اروپائی را درباره گزارش دبيرکل آژانس بين المللی انرژی
  .تصميم کشورهای اروپائی پيرامون فعاليت های هسته ای ايران پرداخته اند

کيهان در سرمقاله خود با توجه به آنچه در گزارش دبيرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی و اظهارات 
ا درست در آمد و آمريکا در مقابل مقامات آمريکائی و اروپائی آمده نوشته تمامی گمانه زنی های م

  .مقاومت جمهوری اسالمی مجبور به تغيير موضع و عقب نشينی شد
تنها راه عاقالنه و ممکن آن است که جمهوری اسالمی "نماينده ولی فقيه در موسسه کيهان نوشته 

 از پايان اين ايران برای مختومه شدن پرونده اتمی خود در شورای حکام يک ضرب االجل تعيين کند و بعد
  ." خارج شودNPTضرب االجل، چنانچه پرونده هسته ای ايران در آژانس مختومه نشد، از معاهده

 روز قبل از برگزاری انتخابات ١۵به نوشته سرمقاله کيهان پايان ضرب االجل ايران الزامًا بايستی حداقل 
ان به دست آيد به زيان جورج بوش رياست جمهوری آمريکا باشد، چرا که هر نتيجه ای از اين اقدام اير

  .بوده و باعث ناکامی وی در انتخابات خواهد شد
همشهری خبر از سفر دبير شورای عالی امنيت ملی ايران به هلند برای مذاکره با مقامات اروپايی خبر 

  .تداده و آن را مذاکرات حساسی با کشورهای اروپايی در ارتباط با پرونده هسته ای ايران خوانده اس
آفتاب يزد از اختالف نظر ميان کشورهای اروپا بر سر نحوه روبرو شدن با پرونده ايران نوشته و اعتماد از 

  .قول وزير خارجه ايران نقل کرده که مذاکرات حساسی با مقامات اروپايی در پيش است
فت اروپا با بر اساس نوشته شرق، آقای خرازی از اظهارات ديروز همتای بريتانيايی خود که از مخال

برنامه های هسته ای ايران سخن گفته بود انتقاد کرده و گفته است اين سخنان در آستانه مذاکرات 
  . حساس ايران و اروپا سازنده نيست

آفتاب يزد، با چاپ عکسی از تاسيسات استخراج اورانيوم در معدن اسفند در جنوب تهران، نظر رييس 
 ١٩٩٢گفته است بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی از سال عمليات اين معدن را منعکس کرده که 
  .تاکنون از اين مرکز بازديدی نکرده اند

   از مکانی  است  داده  اجازه المللی  بين   خبرگزاری  يک  به  ايران  که  است  باری  اولين به نوشته اعتماد اين
  .دار کند شود دي  می  کشور مربوط  اين  هسته ای  برنامه  به که

اشتباهات آمريکا ، ايران را " کيهان در عنوان بزرگ صفحه اول خود به نقل از اکونوميست لندن نوشته 
  ."قدرت برتر منطقه کرد

به نوشته همشهری سخنگوی وزارت خارجه در آستانه سفر حسن روحانی به هلند گفته است تعليق 
قوالت غنی سازی نيست و اروپايی ها بايد توجه غنی سازی اورانيوم ادامه دارد، اما قطعه سازی جزء م

  .کنند که اينها دو موضوع جدا از يکديگر است
جمهوری اسالمی روزنامه صبح در سرمقاله خود مدعی شده که در نجف حوادثی در شرف وقوع است 

  . که اساس آن را ضديت با حضور نيروهای آمريکايی در عراق تشکيل می دهد
 آيت اهللا سيستانی که امروز قدرت را در عراق در دست دارد شرط آرامش در به نوشته اين روزنامه،

نجف را خارج شدن نيروهای آمريکايی از آن شهر و خودداری آنان از حمله به شبه نظاميان مقتدی صدر 
 قرار داده بود اما حاال توپ های آمريکايی در اطراف حرم امام علی قرار دارد و به اين ترتيب بحران نجف،

  .آتش زير خاکستر است و به زودی شعله ور خواهد شد
شرق و آفتاب يزد از ترديد مجلس در استيضاح وزير راه نوشته اند و اعتماد احتمال داده است که 

  . استيضاح اولين وزير کابينه خاتمی منتفی شود
ه ای از نمايندگان کيهان که يکشنبه خبر از تطميع نمايندگان مجلس توسط وزارت راه داده بود، در مقال

  .مجلس خواسته به استيضاح جامه عمل بپوشانند و کاری کنند که مردم به آن ها بی اعتماد نشوند
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مجلس برای حفظ شأن و منزلت خود که در دوره سابق به داليل متعدد مخدوش شد، در "به نظر کيهان 
 بالتکليفی و تعليق دوباره حاکم همين آغاز راه بايد تدبير و قاطعيت را چاشنی هم کند و نگذارد فضای

  ."شود
به نوشته روزنامه ايران جلساتی بين نمايندگان مجلس و وزارت راه برپا شده که در صورت موفقيت می 

  .تواند استيضاحی را که خواست بخش هايی از جناح محافظه کار است منتفی کنند
دولت مهندس بازرگان، درباره دادگاه خود آفتاب يزد از اظهار نظر عباس امير انتظام، معاون نخست وزير 

  . خبر داده است
امير انتظام قديمی ترين زندانی سياسی در جمهوری اسالمی که بيست و دو سال از عمر خود را در 

  .زندان گذرانده و اينک برای انجام عمل جراحی در مرخصی به سر می برد
ه عادالنه با حضور افکارعمومی ايران و جهان به نوشته شرق، آقای امير انتظام گفته است در يک دادگا

از هر نتيجه ای که به دست آيد تبعيت خواهد کرد ولی اگر تبرئه شد بايد پاسخگو باشند که اتهامات 
  .کذب بر او وارد آوردند

کيهان از زبان يک نماينده محافظه کار مجلس نوشته مشکالت نسل جوان فراوان است اما دولت در فکر 
  . ميليارد تومان بودجه برای آن اختصاص داده است۵/٣ و موسيقی است

رهبر، نماينده اصفهان به نوشته کيهان گفته که مشکل امروز نسل جوان ما تنها موسيقی نيست و 
نسل جوان ما امروز از بيکاری، فقر و مشکالت اقتصادی رنج می برند و ما بايد به فکر ازدواج، اشتغال و 

  .تحصيل جوانان باشيم
ن نماينده محافظه کار جنجال بر سر موضوع لزوم تفکيک کالس های دختران و پسران در دانشگاه ها اي

را بی جا دانسته ولی گفته چرا در مقاطع تحصيلی ديگر اين تفکيک وجود دارد، اما در مقطع دانشگاه 
  .که اوج جوانی است، ما شاهد اختالط هستيم

 مجلس با دادن طرح ها و اظهار نظرهائی درباره لزوم مبارزه در دو هفته گذشته نمايندگان محافظه کار
با بدحجابی و جدا کردن دختران و پسران در دانشگاه ها مخالفت هائی را باعث شده اند و هر بار با 

  .تائيد نظر قبلی خود روزنامه نگاران را متهم کرده اند که جنجال آفريده اند
  

  گوناگون
  

  ان در مقابل استانداري فارسگذار تجمع اعتراض آميز سپرده
  2004 سپتامبر 6 – 1383 شهريور 16دوشنبه 

الحسنه در شيراز با تجمع در مقابل  گذار يك صندوق قرض  نفر سپرده200حدود : خبرگزاري فارس
  .استانداري فارس خواستار احقاق حق خود شدند

دنبال اعالم ورشكستگي صندوق گذاران آه به  به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس اين تعداد از سپرده
اند قبل از ظهر امروز با تجمع در مقابل اين صندوق  الحسنه شجاعيان شيراز مغبون شده قرض
  . الحسنه به سمت ساختمان استانداري حرآت آرده و تجمع برگزار آرده اند قرض

ار حمايت هايي خواست براساس اين گزارش اين عده با در دست داشتن پالآاردها و پارچه نوشته
  . استاندار در جهت احقاق حق خود شدند

  . براساس گزارش خبرنگار فارس به دنبال اين تجمع خيابان منتهي به استانداري نيز مسدود شده است
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