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

  
  رژي آژانس بين المللي ان -رژيم ايران

  
  تالش آمریکا برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنيت همزمان با نشست گروه هشت 

  2004 سپتامبر 10 – 1383 شهريور 20چمعه 
درآستانه نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي واشنگتن تالش مي کند از حمايت کشورهاي گروه 

اي جمهوري اسالمي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع هشت برخوردار شود تا پرونده هسته 
. در چنين صورتي احتمال داده مي شود جمهوري اسالمي با تحريمهاي سازمان ملل مواجه شود. شود

برخي از خبرگزاريهاي بين المللي به نقل از ديپلماتهاي غربي گزارش داده اند که آلمان، فرانسه و 
د که بايد تمامي فعاليتهاي غني سازي اورانيوم خود را متوقف کند، در غير اين بريتانيا به ايران گفته ان

صورت در نشست هفته آينده آژانس بين المللي انرژي هسته اي پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت 
  . ارجاع خواهد شد
 دوشنبه در وين درآستانه نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي که روز): رادیو فردا(گلناز اسفندیاری 

در مقر اين سازمان برگزار مي شود، امروز در ژنو فعاليتهاي هسته اي ايران در نشست نمايندگان گروه 
G8ميزباني اين نشست را جان بولتون، معاون .  يا هشت کشور صنعتي جهان مورد بررسي قرار گرفت

تون ايران را متهم کرده است که آقاي بول. وزارت امور خارجه آمريکا در امور تسليحات بر عهده داشت
  .  سال برنامه هسته اي نظامي خود را پنهان ساخته است18براي 

خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داده است که واشنگتن تالش مي کند از حمايت کشورهاي گروه 
هشت برخوردار شود تا پرونده هسته اي جمهوري اسالمي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع 

. در چنين صورتي احتمال داده مي شود جمهوري اسالمي با تحريمهاي سازمان ملل مواجه شود. دشو
مقامات ايراني بارها تاکيد کرده اند که برنامه هسته اي جمهوري اسالمي اهداف صلح آميزي را دنبال 

اي مي کند، اما واشنگتن ايران را متهم مي کند که در تالش براي دسترسي به سالحهاي هسته 
 منتشر نشده است، اما برخي از خبرگزاريهاي بين المللي G8هنوز جزئيات نشست امروز گروه . است

به نقل از ديپلماتهاي غربي که نامشان فاش نشده گزارش داده اند که سه کشور اروپايي يعني آلمان، 
وم خود را متوقف کند، در فرانسه و بريتانيا به ايران گفته اند که بايد تمامي فعاليتهاي غني سازي اوراني

غير اين صورت در نشست هفته آينده آژانس بين المللي انرژي هسته اي پرونده اتمي ايران به شوراي 
  .بر اساس اين گزارشها کشورهاي اروپايي در انتظار پاسخ ايران هستند. امنيت ارجاع خواهد شد

  
  ن بدهدخواهد وقت بيشتري به ايرا اروپا مي: وزير امور خارجه هلند

  2004 سپتامبر 10 – 1383 شهريور 20چمعه 
هاي حساس  اتحاديه اروپا با استقبال از پيشنهاد جديد ايران براي توقف فعاليت: خبرگزاري فارس

  . اي چند ماه وقت داد اي اعالم آرد، قبل از هر اقدام تندي، بايد به ايران براي همكاري هسته هسته
  
وگو  اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، در گفت هلند آه آشورش رياست دورهوزير امور خارجه " برنارد بوت"

شنبه  دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در مذاآرات روز سه" حسن روحاني"با خبرگزاري رويتر گفت، 
  . اي اين آشور ارائه داد اي درباره برنامه هسته هلند پيشنهاد تازه" الهه"در 

  » .هاي آاملي ارائه دهد اي، ضمانت تمايل داشت تا درباره برنامه هسته) يروحان(وي «: بوت افزود
اي منجر  اي آه به ساخت سالح هسته مطمئنا در برنامه) ايران(آنها «: وزير امور خارجه هلند گفت

  » .سازي نخواهند آرد آنها اورانيوم براي ساخت سالح را غني. شود، وارد نخواهند شد مي
اي خود، ابراز تمايل آرده   براي پذيرش ناظران اتحاديه اروپا در تمامي تاسيسات هستهايران«: بوت افزود

  » .است
به گفته بوت، حسن روحاني همچنين طرح راهبردي جديدي درباره موضوعاتي به غير از موضوع 

  . اي و در زمينه جنگ با تروريسم، حقوق بشر و مناقشه خاورميانه ارائه آرده است هسته
ها روز سه شنبه اعالم آرده بودند تهران موافقت اصولي خود را با توقف  الي است آه ديپلماتاين در ح

  . سازي اورانيوم اعالم آرده است هاي غني توليد، آزمايش و مونتاژ سانتريفيوژ
هشدار داده بود، چنانچه شوراي " يو بيزينس اي"وگو با نشريه  وزير امور خارجه هلند پيش از اين در گفت

ها در جمهوري  اي ايران شود، بدان معنا خواهد بود آه بازرسي زمان ملل درگير پرونده هستهسا
  . شود اسالمي ايران پايان يافته تلقي مي

وي در توضيح اين مطلب گفت، اطمينان يافته، اگر طي درخواست آمريكا، پرونده ايران به شوراي امنيت 
  . انرژي اتمي را نخواهد پذيرفتالمللي  ارجاع شود، ديگر بازرسان آژانس بين

بنا بر اين گزارش، ايران با رد اتهامات آمريكا مبني بر استفاده از سانتريفيوژ براي ساخت مواد الزم در 
  . هايش تاآيد دارد ساخت بمب، بر صلح آميز بودن فعاليت
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ت ساخت سالح هاي جديد درباره احتمال دستيابي ايران به قابلي واشنگتن نيز در پي انتشار گزارش
اي ايران به شوراي  هاي ديپلماتيك خود را براي ارجاع پرونده هسته اي در چند ماه آينده، فشار هسته

  . امنيت سازمان ملل متحد، افزايش داده است
  » .خواهد وقت بيشتري به ايران بدهد اروپا مي«: وزير امور خارجه هلند تاآيد آرد

مثل آشوري باشد آه شدت عمل نشان نخواهد داد و از قدرت بگذاريد اروپا بار ديگر «: وي افزود
  » .آند ديپلماتيك و قدرت سياسي ابتكاري استفاده مي

  » .آنيم هاي آمريكا را نيز درك مي ما اقدامات ايران را بدقت پي خواهيم گرفت زيرا نگراني«: بوت گفت
در حال فريبكاري است و همكاري ) راناي(اگر پس از چند ماه مذاآره معلوم شد آه آنها «: وي تاآيد آرد

  » .هاي ديگري پيگيري شود  ندارد، آنگاه شايد زمان آن فرا رسد آه روش
  

  شود اي ايران در نشست گروه هشت بررسي مي پرونده هسته
  2004 سپتامبر 10 – 1383 شهريور 20چمعه 

در نشست مقامهاي اي ايران  آسوشيتدپرس روز گذشته از بررسي پرونده هسته: خبرگزاري فارس
  .خبر داد" گروه هشت"هشت آشور صنعتي موسوم به 

اي ايران، مقامهاي خلع سالح  همزمان با فشارها براي توقف برنامه هسته«: اين خبرگزاري نوشت
شنبه نشستهايي را در ژنو آغاز آردند آه به گفته آمريكا، بر  آشورهاي عضو گروه هشت، از روز پنج

  » .اي ايران متمرآز خواهد بود ليحات هستهجلوگيري از برنامه تس
دهد اختالفات  هاي گروه هشت به مقامهاي اين آشورها اين بخت را مي بر اساس اين گزارش، نشست

  . دهد المللي انرژي اتمي در وين، مي ميان يكديگر را در قبال رويكرد نشست آتي آژانس بين
معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور تسليحاتي، رياست اين نشست را با حضور همتايان " جان بولتون"

  . خود از روسيه، انگليس، آانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا و ژاپن بر عهده دارد
به گزارش آسوشيتدپرس، نشست ژنو در پي توافق آشورهاي عضو گروه هشت در نشست پيشين 

شود آه در آن درباره برگزاري نشستهاي ماهانه در  آمريكا در ماه ژوئن برگزار مي" آيلند سي"خود در 
  . نقاط مختلف، توافق شد

بر اساس اين گزارش، در نشست پيشين، آشورهاي گروه هشت به توجه به مشكالت مربوط به 
توجه به برنامه اي، همكاري با يكديگر براي  اي و گسترش آنترل جهاني صادرات هسته گسترش هسته

  . اي آره شمالي و ايران توافق آردند هسته
  

  ترآيب گروه مذاآره آننده ايران در آژانس انرژي اتمي مشخص شد 
  2004 سپتامبر 10 – 1383 شهريور 20چمعه 

المللي انرژي اتمي،  در آخرين روزهاي باقي مانده به اجالس شوراي حكام آژانس بين: خبرگزاري فارس
  . ذاآره آننده ايراني در آژانس مشخص شدترآيب گروه م

به گزارش خبرگزاري فارس، براساس تقسيم آار صورت گرفته، در جريان مذاآرات سيروس ناصري به 
  . عنوان سرپرست گروه و حسين موسويان به عنوان سخنگوي گروه مذاآره آننده فعاليت خواهند آرد

حسين موسويان دبير آميته سياست خارجي هاي وزارت امور خارجه و  سيروس ناصري از ديپلمات
  . شوراي عالي امنيت ملي است

محمد حسين البرزي مشاور وزير امور خارجه، محمد جواد ظريف نماينده ايران در مقر سازمان ملل در 
نيويورك و پيروز حسيني نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي از ديگر اعضاي اين گروه 

  . هستند
نيا مدير آل سازمانهاي بين المللي وزارت امور خارجه احتماًال در  س اين گزارش امير حسين زمانيبراسا

  . اين اجالس حضور نداشته باشد
را ) 3+1(ناصري پيش از اين نيز مسئوليت گروه مذاآره آننده ايران با سه آشور اروپايي در پاريس 

  . برعهده داشت
  . اي پاريس از تحميل تعهدات جديد به ايران خبر داده بودند هستهبرخي منابع خبري در جريان مذاآرات 

 با حكم سيد محمد 1382المللي انرژي اتمي از مهرماه  اي ايران در آژانس بين مسئوليت پرونده هسته
  . خاتمي رئيس جمهوري و رئيس شوراي عالي امنيت ملي بر عهده حسن روحاني گذارده شده است

  . ه آننده ايران در آژانس، روابط بسيار نزديكي با حسن روحاني داردناصري سرپرست تيم مذاآر
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

در نجف، با حرآت به سمت بخش قديمي اين شهر، از مقتدي ) جمعه( تن امروز 1000گروهي حدود 
  .صدر و هوادارانش خواستند تا اين شهر را ترك آنند

  2004 سپتامبر 10 – 1383 شهريور 20عه چم
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين گروه با عبور از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هايي آه بيش از سه هفته شاهد درگيري بودند، بسته شدن دفتر مقتدي صدر را در  مقابل ساختمان
  .ع از حرآت آنان شدنداين شهر خواستار شدند آه سربازان عراقي مان
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شيخ علي السميسم، يكي از دستياران مقتدي صدر گفت آه تظاهرآنندگان قصد ايجاد تنش در شهر 
  .را دارند

شود، تعدادي  هرگاه آه فرصتي براي صلح ايجاد مي. ما انتظار چنين وقايعي را داريم: وي اظهار داشت
  .دارنداز مردم با برپايي تظاهرات سعي در وخيم آردن اوضاع 

  
   زخمي بر جاي گذاشت80 آشته و 45عراق " عفر تل"حمالت آمريكا به 

  2004 سپتامبر 10 – 1383 شهريور 20چمعه 
در حمالت هوايي روز گذشته آمريكا «: عراق اعالم آرد" تل عفر"مدير بيمارستان شهر : خبرگزاري فارس

  ». نفر نيز زخمي شدند80ه و بيش از  نفر آشت45 آيلومتري شمال بغداد، 450عفر واقع در  به شهر تل
  

 80 آشته و بيش از 45اجساد «: گفت" فوزي احمد"عفر عراق،  به گزارش خبرگزاري فرانسه از تل
  » .مجروح، به بيمارستان اين شهر منتقل شده است

ها آشته و زخمي شدند   پليس نيز در اين بمباران13«: رئيس پليس اين شهر نيز گفت" احمد محمد"
  » . آيلومتري اين شهر منتقل شدند80ه بيمارستان موصل واقع در آه ب

در بين زخميان اين حادثه «: پزشك بيمارستان شهر موصل نيز گفت" يحيي شعيب"از سوي ديگر 
شود آه از ناحيه آمر زخمي و به بيمارستان موصل  عفر نيز ديده مي معاون فرماندار تل" محمد امين"

  » .يم نيستمنتقل شده، ولي حال وي وخ
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  شود هاشمي رفسنجاني در صورت فراهم شدن شرايط، آانديداي رياست جمهوري مي
  2004 سپتامبر 10 – 1383 شهريور 20چمعه 

 در ديدارهاي جداگانه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعضاي شوراي مرآزي: خبرگزاري فارس
حزب اسالمي آار و خانه آارگر، وي بر آانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري در صورت فراهم شدن 

  .شرايط الزم تاآيد آرد
عباس احمدي عضو شوراي مرآزي و دفتر سياسي حزب اسالمي آار با اعالم اين خبر به خبرنگار 

وراي اجرايي اين تشكل روز عليرضا محجوب دبير آل خانه آارگر و اعضاي ش: خبرگزاري فارس گفت
با اآبر هاشمي رفسنجاني ديدار و مجددًا از وي براي حضور ) هجدهم شهريورماه(چهارشنبه گذشته 

  . در انتخابات رياست جمهوري دعوت نمودند
حزب اسالمي آار نيز در دو ديدار گذشته خود آه با حضور دبير آل حزب و نيز اعضاي : وي اضافه آرد

  . م شد، از هاشمي رفسنجاني براي حضور در انتخابات دعوت نموده بودنددفتر سياسي انجا
آقاي رفسنجاني در اين ديدارها در قبال دعوتهاي صورت : عضو شوراي مرآزي حزب اسالمي آار افزود

گرفته عنوان آرد آه حضورش در انتخابات بستگي به فضاي جامعه خواهد داشت و اگر شرايط اقتضاء 
  . ظام و نقالب پيشقدم خواهند شدآند قطعًا براي ن
  . ديدارهاي حزب اسالمي آار با هاشمي رفسنجاني ادامه خواهد داشت: احمدي تاآيد آرد

 
  گوناگون

  
  . اندازي شد  بزرگترين نيروگاه خورشيدي جهان در آشور آلمان راه

  2004 سپتامبر 10 – 1383 شهريور 20چمعه 
نيروگاه خورشيدي در اليپزيك شرق آلمان ساخته ,  نقل از وآاالتبه, ايلنا,به گزارش خبرگزاري آار ايران 

  . آند  آوري مي   مدول خورشيدي انرژي خورشيدي را جمع33500شده آه به آمك
 واحد مسكوني 1800انرژي خورشيدي توليدي در اين نيروگاه براي تامين انرژي روزانه بيش از, همچنين

  . آافي است
  .شود   تن گاز آربنيك در سال جلوگيري مي3700وگاه از توليدبا ساخت اين نير, گفتني است
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