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

  
  ض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نق

  
 اهوازى ها به اعتصاب لرستان پيوستند

 2004 اآتبر  13 – 1383 مهر 22ه  شنبچهار
دور دوم اعتصاب غذاى اعضاى انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه لرستان ديروز وارد دومين : شرق

مرآزى انجمن اسالمى دانشجويان اين در حالى است آه ديروز چند تن از اعضاى شوراى . روز خود شد
دانشگاه شهيد چمران اهواز با حضور در دانشگاه لرستان به اعتصاب غذاى اين دانشجويان پيوستند و با 

صدور اطالعيه اى اعالم آردند آه تا حصول نتيجه همراه دانشجويان دانشگاه لرستان در اعتصاب غذا 
  .خواهند ماند

  
 . روند ه جاري، پاي چوبه دار ميسه اعدامي صبح روز چهارشنبه هفت
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ها، زن جواني به نام  ، يكي از اين اعدامي)ايسنا(به گزارش خبرنگار حوادث خبرگزاري دانشجويان ايران 

يي خود را در اتاق خوابش با روسري خفه آرد و صبح روز   شوهر صيغه80فاطمه است آه در بهار سال 
اين زن بعد از دستگيري . جسد را در حمام قطعه قطعه و آن را در نقاط مختلف شهر پخش آرده بودبعد 

 دادگاه جنايي سابق، به اعدام محكوم شد آه 1601به ارتكاب قتل اعتراف و پس از محاآمه در شعبه 
 . حكم صادره قرار است فردا صبح اجرا شود

 آرش است آه به دنبال عشق ناموفق و ناآامي  ني به نامرود، جوا ي دار مي دومين قاتلي آه پاي چوبه
وي اقدام به . در ازدواج با دختري به نام مامك، او را با ضربات متعدد چاقو مجروح ساخت و به قتل رساند

خودآشي هم آرده بود، ولي موفق نشد و بعد از دستگيري به ارتكاب قتل اعتراف آرد و از سوي 
ص محكوم شد آه اين حكم نيز قرار است فردا صبح در زندان اوين اجرا قاضي دادگاه جنايي به قصا

 . شود
قاتل ديگر به نام عباس، در يك نزاع مرتكب قتل شد و بعد از دستگيري و اعتراف به قتل به اعدام محكوم 

 . گرديد و قرار است فردا صبح طناب مجازات بر گردنش آويخته شود
  

 تحاديه اروپا درباره وضعيت حقوق بشر در ايران بيانيه شوراى وزيران امورخارجه ا
 ٢٠٠۴ اکتبر ١٢ – ١٣٨٣ مهر ٢١سه شنبه 

بهبود روند "شوراى وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا دوشنبه شب در بيانيه اى، باوجود اذعان به : ایرنا
 .  کردخواند، ابراز نگرانى" تداوم نقض حقوق بشر در ايران"در ايران، از آنچه " قانونگذارى

دراين بيانيه آمده است، شوراى وزيران از ارزيابىهاى خود درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، از جمله 
نتايج چهارمين دور مذاکرات دوطرف در مورد حقوق بشر استقبال مىکند و مذاکرات طرفين ادامه خواهد 

 . يافت
قوق بشر در تاريخ چهاردهم و پانزدهم ژوئن اتحاديه اروپا و ايران چهارمين دور مذاکرات خود را درباره ح

 . در تهران انجام دادند)  خردادماه امسال ٢۶و( ٢۵ ٢٠٠۴
شوراى وزيران اتحاديه اروپاکه مقر آن در لوگزامبورگ قراردارد، با تاييد تداوم مذاکرات ايران و اتحاديه اروپا، 

يشرفت در اين مذاکرات را مبناى خواستار تجديد تعهد ايران نسبت به حل مسائل حقوق بشر شد و پ
 . پيشبرد روابط دو طرف دانست 

براساس اين بيانيه ، قرار است گروه تروييکا متشکل از هلند رئيس فعلى اتحاديه اروپا و روساى قبلى و 
 . آتى اين اتحاديه، بزودى ارزيابى جديد در مورد وضعيت حقوق بشر را با دولت ايران مورد بحث قرار دهد

وزيران خارجه اروپا همچنين اعالم کرده که مايل است پيشنهادهايى را با هدف تقويت کارايى شوراى 
  .مذاکرات، با ايرانىها مورد بحث قرار دهد

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

  
هاي اقتصادي آه   اي با محرك  املهدولت بوش با متحدان اروپايي خود براي مع: روزنامه نيويورک تايمز

 آند  ايران را به تعليق غني سازي اورانيوم ترغيب آند مذاآره مي
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هاي اقتصادي   اي آه داراي محرك  دولت بوش براي پيشنهاد معامله: روزنامه نيويورك تايمز گزارش داد
با متحدان اروپايي خود مذاآره , غني سازي اورانيوم ترغيب سازد باشد و ايران را به تعليق برنامه 

 . آند  مي

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/
http://www.iran-nabard.com/


هاي اروپايي و آمريكايي آه نامشان فاش نشده است،   ديپلمات,   به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا
 . اي براي ايران نيز باشد  تواند شامل فراهم آردن سوخت هسته  اين پيشنهاد مي: گفتند

هر چند دولت بوش ايجاد محرك براي ايران را تاييد نكرده اما اين مساله سه :  گفتندها  اين ديپلمات
اي آه دولت بوش بعد از انتخابات ماه نوامبر مورد مالحظه قرار   آشور اروپايي را براي تنظيم توافقنامه

 . دهد، دلسرد نكرده است
ت بوش در خصوص ايجاد محرك براي دول:   هاي اروپايي اظهار داشتند  براساس اين گزارش ،ديپلمات

تواند منجر به ارائه سياست معكوس و ايجاد مناظره   تشويق ايران چندان راضي نيست زيرا اين امر مي
 . داخلي شديد بر سر اين مساله شود

تواند داراي معاني سياسي باشد زيرا جان آري   چنين تصميمي مي:در ادامه اين گزارش آمده است
 . ات از جورج بوش به علت عدم همكاري نزديك با اتحاديه اروپا انتقاد آرده استنامزد حزب دموآر

هاي   هاي مورد بحث، به ايران اجازه واردات سوخت براي نيروگاه  طبق گزارش، اين روزنامه محرك
دهد و همچنين موانع براي واردات قطعات يدآي براي خطوط هوايي غيرنظامي را نيز   غيرنظامي را مي

  .ف مي سازدبرطر
  

 ادامه تالشهاى آمريكا و اروپا براى واداشتن جمهورى اسالمى به چشمپوشى از غنى سازى اورانيوم  
 2004 اآتبر  12 – 1383 مهر 21ه سه شنب:رادیو آلمان

در ماه نوامبر آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره پرونده برنامه هسته اى ايران تصميمگيرى خواهد 
 آرد  
ر ميرسد آه اياالت متحده قصد دارد، استراتژى خود در قبال ايران را تغيير داده و جمهورى  به نظ

 . اسالمى را از طريق دادن امتيازاتى، به چشمپوشى از غنى سازى اورانيوم وادارد
خبرگزارى آسوشيتد پرس به نقل از محافل ديپلماتيك اروپا گزارش داد آه آمريكا اما در صورت پافشارى 

رى اسالمى بر آم و آيف برنامه اتميش، به موضع و سياست آنونيش در قبال ايران وفادار جمهو
 .خواهند ماند

طبق ديگر گزارشهاى رسيده امروز گروهى متشكل از ماموران و آارشناسان آژانس بين المللى انرژى 
از آنها در جهت اتمى وارد ايران شد تا تاسيسات هسته اى جمهورى اسالمى را آه به عقيده آمريكا، 

 . توليد سالحهاى اتمى استفاده ميشود، مورد بازرسى قرار دهند
به گزارش خبرگزارى آلمان، ديدار گروه مزبور، در چارچوب اقدامات تدارآاتى آژانس بين المللى انرژى 

اتمى صورت ميگيرد آه در ماه نوامبر شاهد برگزارى نشست شوراى حاآم و تصميمگيرى درباره پرونده 
 . تمى جمهورى اسالمى خواهند بودا

سازمان مزبور در ماه گذشته، دولت ايران را فرخواند بود آه برنامه غنى سازى اورانيوم را متوقف آرده و 
ابهامات موجود در پرونده مربوط به فعاليتهاى هسته اى آشور را رفع سازد، در غير اين صورت، 

 . ملل آشانده خواهد شدرسيدگى به اين مسئله به شوراى امنيت سازمان 
در اين بين آمال خرزاى وزير خارجه جمهورى اسالمى اظهار داشته است آه ايران با اتحاديه اروپا 

به گفته وى، مذاآرات ميان طرفين بايد بر . درمورد قطع برنامه غنى سازى اورانيوم مذاآره نخواهد آرد
ز شود، نه بر مسئله جلوگيرى از غنى حق مسلم ايران از استفاده صلحجويانه انرژى اتمى متمرآ

 .  سازى اورانيوم
  

 بازرسان آژانس انرژي اتمي وارد تهران شدند 
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گروه جديد مديران و آارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي دوشنبه شب وارد : خبرگزاري فارس
 .تهران شد

معاون آلماني محمد " گلد اشميت"اري فارس، مسئوليت اين گروه با به گزارش خبرنگار سياسي خبرگز
 . هاي آژانس بين اللمي انرژي اتمي است البرادعي در امور پادمان

مدير گروه پادمانهاي آژانس و سه آارشناس اين سازمان و همچنين وآيل " هاي نونن"عالوه بر وي 
 . دهند اين گروه را تشكيل ميآمريكايي آژانس بين المللي انرژي اتمي ديگر اعضاي 

گروه فوق تا روز يكشنبه آينده در ايران خواهند بوده و مذاآره و بازرسي پيرامون ابهامات آژانس درباره 
 . اي ايران را دنبال خواهد آرد هاي هسته فعاليت

آه همچنان المللي انرژي اتمي به ايران آمدند  هفته گذشته نيز يك هيات دو نفره از بازرسان آژانس بين
 . برند در ايران بسر مي

اند و از تمام سايتهاي مورد   نفر روز بازرس به ايران آمده800اي ايران حدود  از زمان شروع پرونده هسته
 . اند نظر اعم از نظامي و غير نظامي بازرسي آرده

طالع قبلي انجام هاي اتهامي بوده آه به صورت سرزده و بدون ا  ها از نوع بازرسي برخي از اين بازرسي
 . شده است

سابقه است  المللي انرژي اتمي تقريبًا بي به گفته آارشناسان اين حجم بازرسي در فعاليت آژانس بين
 . آند و اين در حالي است آه امريكا ايران را به تالش براي توليد سالح اتمي متهم مي

  
  ون تحوالت ايران شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامدولتها، نيروها، مواضع 
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شان به خاوير سوالنا،  ي اروپا در نشست روز گذشته ي اتحاديه وزراي امور خارجه: رويتر گزارش داد

اي را براي متقاعد ساختن تهران به  ي اروپا دستور دادند تا معامله مسوول سياست خارجي اتحاديه
 (!) يي سازمان ملل آماده آند همكاري با ناظر هسته
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ي  وزراي امور خارجه: ، اين خبرگزاري انگليسي گزارش داد)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

يي را نخواهند پذيرفت و براي جلوگيري از  ي اروپا توافق آردند يك ايران مسلح به سالح هسته اتحاديه
 .ه و آمريكا را خواستار شدندچنين امري اقدامات ديپلماتيك مشترك با روسي

يي  ي هلند آه آشورش رياست دوره چنين خبرگزاري فرانسه به نقل از برنارد بات، وزير امور خارجه هم
هاي مربوط به  اگر ايران قصد داشته باشد تمامي فعاليت: دار است، گزارش داد ي اروپا را عهده اتحاديه
ادامه ) با تهران(يق در آورد، ما تمايل داريم به مذاآرات آميز را به حالت تعل سازي با اهداف صلح غني
 . دهيم

ي اروپا در برابر تهران را به عنوان تعاملي آه حاوي شمار  اين گزارش حاآي است، وي سياست اتحاديه
ها از جمله توافقات تجاري و شمار ديگري از اقدامات ديگر براي تقويت همكاري با ايران  زيادي از مشوق

 .صيف آرداست، تو
ي حقوق بشر در ايران همچنان نگراني  مساله: ي هلند، ادعا آرد اين گزارش به نقل از وزير امور خارجه

 .شود مهمي براي ما محسوب مي
آنيم اين  بفرستيم، مبني بر اين آه فكر مي) به تهران(ما هنوز بايد پيامي جدي را : وي در اين باره گفت

 . ستمساله در سياست ما بسيار مهم ا
ي اروپا بايد متحد بايستد و نشان دهد تصميمش در خصوص سياست  ما معتقديم اتحاديه: بات ادامه داد

 . سازي بستگي دارد هاي غني تعامل و شرايط، به تعليق فعاليت
به گزارش ايسنا، نيويورك تايمز نيز به نقل از ديپلماتهاي اروپايي و آمريكايي آه نامي از آنها نبرد گزارش 

اي است براي ايران آه  اش درباره پيشنهاد معامله دولت بوش در حال مذاآره با متحدان اروپايي: ددا
يي وارداتي در ازاي تعليق  هاي اقتصادي باشد؛ از جمله دسترسي به سوخت هسته داراي محرك

 . هاي مربوط به غني سازي اورانيوم فعاليت
در حالي آه دولت آمريكا از پيشنهاد هرگونه : د شده افزوداين روزنامه آمريكايي به نقل از ديپلماتهاي يا

اي آه آمريكا آن را  ي معامله آند، اما آلمان، انگليس و فرانسه را از ارايه مشوق به ايران حمايت نمي
اين ديپلماتها همچنين احتمال زمان . آند پس از انتخابات رياست جمهوري بررسي خواهد آرد، منع نمي

 . اعالم آردند) نوامبر( به تهران را اواخر ماه جاري ي اين طرح ارايه
ي  ها در حال مذاآره براي ارايه اروپايي: ي اين مطلب به نقل از يك ديپلمات اروپايي آمده است در ادامه

ي زماني پس از انتخابات آمريكا تا پايان ماه نوامبر  نوعي معامله به منظور پيشنهاد به ايران در فاصله
 . هستند

ها  اگر اين آار انجام گيرد خوب است؛ اما اگر اينطور نشود در خصوص اعمال تحريم: ادامه دادوي 
 . وگو خواهيم آرد گفت

اگر قرار : به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، اين روزنامه به نقل از يك ديپلمات اروپايي ديگر افزود
ه باشد؛ در غير اين صورت عملي است سياستي در خصوص ايران اتخاذ شود بايد با مشوق همرا

 . نخواهد شد
مذاآراتي ميان اروپا و آمريكا در خصوص اين روند انجام : نيويورك تايمز به نقل از ديپلماتي ديگر ادامه داد

 . ها ظرف ماه آينده انجام دهند، تعجب واشنگتن را برنخواهد انگيخت گيرد و هر اقدامي آه اروپايي مي
ي اروپا در لوگزامبورگ  ي اتحاديه ي وزراي خارجه با اشاره به نشست روز گذشتهي اين مطلب  در ادامه

ي اين اتحاديه اعالم آردند آه از رويكرد هويج و چماق براي دولت ايران حمايت  وزراي خارجه: آمده است
 . آنند مي

ا عليه ايران در هاي آمريك اند آه لغو تحريم اين گزارش حاآي است مقامات نزديك به اين مذاآرات گفته
دهد سوخت  اين معامله در آنار ديگر مسايل به ايران اجازه مي. بخشي از اين معامله قرار دارد

 تن آيك زرد را به حالت تعليق 37يي نيروگاه بوشهر را وارد آند و در عوض ايران بايد غني سازي  هسته
 . درآورد

طعات مربوط به هواپيماهاي غيرنظامي مورد به گزارش ايسنا، اين معامله همچنين ممنوعيت صادرات ق
 . آند نياز ايران را لغو مي

هاي غني  رويكرد اروپا قرار است اين انگيزه را براي ايران ايجاد آند آه فعاليت: افزايد اين گزارش مي
سازي را به صورت دايم به روشي آه به حق حاآميت اين آشور براي غني سازي با اهداف صلح آميز 

 (!)گذارد؛ به حالت تعليق درآورداحترام ب
 
  

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

 مير حسين موسوي نامزدي در نهمين دورانتخابات رياست جمهوري را رد آرد 
 2004 اآتبر  12 – 1383 مهر 21ه سه شنب
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اي آه به منظور رايزني با ميرحسين موسوي براي حضور   االسالم مهدي آروبي در پايان جلسه  حجت
ميرحسين موسوي نامزدي در انتخابات ,  در نهمين انتخابات رياست جمهوري برگزار شد اعالم آردوي

 رياست جمهوري را رد آرده است؛ 
مهندس موسوي ضمن قدرداني از همه آساني آه براي حضور وي در انتخابات , به گزارش خبرنگار ايلنا

 . خابات رياست جمهوري را نپذيرفتحضور در عرصه رقابت انت, اند  رياست جمهوري تالش آرده
براساس اين گزارش مجمع روحانيون مبارز نيز به زودي در خصوص عدم حضورموسوي در انتخابات 

 . اي صادر خواهد آرد  رياست جمهوري بيانيه
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 المللي انرژي اتمي ابراز نگراني آرد   نس بيناي عراق؛ آژا  درپي مفقود شدن تجهيزات هسته
 2004 اآتبر  12 – 1383 مهر 21ه سه شنب

اي عراق خبر داد و خواستار   المللي انرژي اتمي از گم شدن تجهيزات هسته  مدير آل آژانس بين
 .همكاري ساير آشورها در راستاي يافتن اين تجهيزات شد

المللي انرژي اتمي از گم شدن تجهيزات اتمي عراق آه   س بينالملل ايلنا، آژان  به گزارش سرويس بين
 . اي مورد استفاده قرار گيرد، ابراز نگراني آرد  هاي هسته  تواند در ساخت سالح  مي

: المللي انرژي اتمي، گفت  ، مدير آل آژانس بين"محمد البرادعي"به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، 
 آه از عراق به بيرون فرستاده شده در ساير آشورها پيدا شده است اما تجهيزات برخي مواد صنعتي

هاي جوش الكترون آه هم استفاده نظامي و هم   هاي آسياب و دستگاه  چون دستگاه  دقيقي هم
 .اند  استفاده غير نظامي دارند، مفقود شده

واد ممكن است در راستاي گسترش از آنجا آه فقدان اين تجهيزات و م: در ادامه افزود" البرادعي"
اي از اهميت خاصي برخوردار باشد، لذا از هر آشوري آه اطالعاتي در خصوص محل   هاي هسته  سالح

المللي انرژي اتمي   شود، اين اطالعات را در اختيار آژانس بين  اختفاي اين تجهيزات دارد، خواسته مي
  .قرار دهد

  
  شد يك عضو القاعده در نجف اشرف دستگير

 2004 اآتبر  12 – 1383 مهر 21ه سه شنب
 .دهد  پليس نجف از دستگيري يك عضو شبكه تروريستي القاعده در نجف اشرف خبر مي

نيروهاي پليس، يك عضو القاعده را به : الملل ايلنا، رئيس پليس نجف اعالم آرد  به گزارش سرويس بين
 .كان دستگير آردند، سيستم تعيين مGPSهمراه اسناد جعلي و يك دستگاه 

به گزارش خبرگزاري اروپا از نجف، اين مقام پليس بدون اشاره به هويت و مليت اين شخص دستگير 
تواند ايجاد بحران سياسي براي   افشاي هويت و مليت اين فرد دستگير شده مي: شده، تاآيد آرد
 .آشورش شود

 .لقاعده اطالعاتي نداداين مقام همچنين از تاريخ و مكان دقيق دستگيري اين عضو ا
 .رئيس پليس نجف، دستگيري اين فرد را با آمك اتحاديه پليس متشكل از شهروندان عراقي بيان آرد

هايي بين اعضاي القاعده و گشت نگهبانان مرزي در استان نجف در   چنين از وقوع درگيري  اين مقام هم
  .نزديكي مرز عربستان سعودي، خبر داد

 د در عراق سربريده شدند دو گروگان ترك و آر
 .هاي ترك و آرد خبر دادند  يك گروه عراقي از بريدن سر دو گروگان با مليت

الملل ايلنا، تصاوير پخش شده از شبكه تلويزيوني العربيه حاآي از آشته شدن   به گزارش سرويس بين
 گروگان 12يش از اين آه پ" انصار السنه"يك پيمانكار ترك و يك مترجم آرد به دست گروهي موسوم به 

 .نپالي را به قتل رسانده بود، است
هاي   ، گروگان ترك، آمار آل گروگان"ماهر آمال"به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس، با آشته شدن 

 . نفر رسيد29آشته شده در عراق به 
چنانچه روز گذشته شبكه العربيه تصاوير ديگري نيز از سه مرد نقاب زده پخش آرد آه اعالم آردند، 

ها نيز عراق را ترك نكنند، تا سه روز ديگر يك   ها تمامي زندانيان عراقي را آزاد نكرده و ترك  آمريكائي
  .گروگان ترك ديگر نيز را خواهند آشت

 هفت مسجد در الرمادي عراق به محاصره درآمد 
 .ارتش آمريكا هفت مسجد را در شهر الرمادي محاصره آرد

هفت مسجد صبح امروز در شهر : اي اعالم آرد  ملل ايلنا، ارتش آمريكا در بيانيهال  به گزارش سرويس بين
به محاصره نيروهاي , عراق آه مظنون به پناه دادن به شورشيان و مخفيگاه اسلحه است" الرمادي"

 .امنيتي عراق و ارتش آمريكا درآمد
 مساجد به عنوان پناهگاه شورشيان اين: به گزارش خبرگزاري اروپا از الرمادي، ارتش آمريكا تصريح آرد

 .است  شده  استفاده مي, عراقي و انبار اسلحه
از سوي ديگر يك منبع بيمارستاني از آشته شدن دو عراقي و زخمي شدن پنج تن ديگر در 

 .خبر داد"الرمادي" هاي صبح امروز در شهر  درگيري
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ارتش آمريكا نيز از بمباران يك  .انجاميدها در اين شهر به آشته شدن دو عراقي   روزگذشته نيز درگيري
  .مسجد در اين شهر خبر داد

 هاي ارتش آمريكا رستوراني را در فلوجه هدف موشك قرار دادند   جنگنده
را درشهر " التوحيد و الجهاد"هواپيماهاي ارتش آمريكا يك رستوران مظنون به پناهگاه شبكه تروريستي 

 .فلوجه عراق بمباران آردند
رستوراني را در شهر فلوجه مظنون , الملل ايلنا، هواپيماي ارتش آمريكا در عراق  ش سرويس بينبه گزار

 .هدف موشك قرار داد, به قرارگاه اعضاي القاعده
به يك رستوران و چندين , درحمله هوايي امروز در شهر فلوجه, به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس

 .ساختمان اطراف آن خسارات زيادي وارد آمد
اما به گزارش ساآنين اين محل، دو نگهبان اين , هنوز هيچ خبري از شمار تلفات اين حادثه ارسال نشده

 .اند  منطقه مفقود شده
هدف اين حمله : اي به اين رستوران نكرد اما گفت  هيچ اشاره, فرمانده نيروهاي ارتش آمريكا در بغداد

، مرد شماره سه "ابومصعب الرزقاوي"ده آه بو" التوحيد و الجهاد"هوايي مرآز شبكه تروريستي 
 .القاعده، رهبري آن را برعهده دارد

 درگيري در غرب عراق به آتش آشيدن يك مسجد انجاميد 
به آتش آشيده شدن يك مسجد " هيت"درگيري نيروهاي آمريكايي و نيروهاي مقاومت عراقي در شهر 

 .در اين شهر انجاميد
نا، پس از وقوع درگيري بين نيروهاي آمريكايي و شورشيان غرب عراق، الملل ايل  به گزارش سرويس بين

 .يك مسجد به آتش آشيده شد
 آيلومتري غرب 170در " هيت"نيروهاي دريايي آمريكا در شهر : يك سخنگوي ارتش آمريكا اعالم آرد
 .بغداد، هدف شليك گلوله قرار گرفتند

ها را   درگيري, برخي از اين مبارزان ضد عراقي: ه افزودبه گزارش روزنامه زود دويچه، اين سخنگو در ادام
 .به داخل يك مسجد آشاندند
هاي آمريكايي نيز براي پشتيباني از نيروهاي خودي، وارد درگيري شده و   اين درحالي است آه جنگنده

 .شورشيان را هدف حمله قرار دادند
 .چنان ادامه دارد  ين آتش سوزي هما. درپي اين حمله، بخشي از ساختمان آسيب ديده و آتش گرفت

هاي زيادي بين نيروهاي آمريكايي و شورشيان غرب    ماه گذشته درگيري18در , به نوشته اين روزنامه
 .عراق رخ داده است

ارتش آمريكا را به اين نتيجه رسانده آه مبارزان بيگانه از , قرار دارد" فرات"آه در مسير رود " هيت"شهر 
 .شوند  رد عراق ميطريق اين رود وا

  .آنند  گفتني است؛ شورشيان عراقي، آمريكا را به تخريب مساجد متهم مي
 انفجار بمب در سامرا عراق سه آشته گرفت 

پليس عراق از انفجار يك بمب دست ساز مقابل خودروي حامل مسافران در شهر سامرا عراق خبر 
 .دهد  مي

درپي انفجار يك بمب دست ساز مقابل : پليسي اطالع داديك مقام , الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين
 .يك خودرو در سامرا عراق، يك زن، يك مرد و يك آودك آشته شدند

 .اتفاق افتاد" غله"اين انفجار در چهار آيلومتري جنوب سامرا و در منطقه , به گزارش خبرگزاري فرانسه
 .است  هبه گفته منابع پزشكي، آودك آشته شده تنها چهارسال داشت

 تن 6، دست آم چهارتن آشته و "فلوجه"اين درحالي است آه حمله هوايي ارتش آمريكا عليه شهر 
 .ديگر زخمي شدند

 .در اين بمباران يك رستوران در فلوجه با خاك يكسان شد
  .اند  مشتريان اين رستوران بوده, شود، بيشتر آشته و زخمي شدگان اين حمله هوايي  گفته مي

  
  'زم در تاسيسات هسته ای عراق برقرار شده استامنيت ال'

 2004 اآتبر  12 – 1383 مهر 21ه سه شنب -بی بی سی 
رشيد عمر، وزير فن آوری دولت موقت عراق، در گفتگويی با بی بی سی اظهار داشت که تجهيزات 

 به غارت موجود در مراکز هسته ای عراق بالفاصله پس از حمله نيروهای تحت امر آمريکا به آن کشور
  . رفته است

وی در تالش برای کوچک جلوه دادن نگرانی های بين المللی در مورد ناپديد شدن مواد قابل استفاده در 
بمب اتمی از تاسيسات هسته ای عراق، افزود که از هنگام به غارت رفتن اين مواد، امنيت الزم در 

  . شده استمرکز اصلی هسته ای عراق در تويثه و ساير تاسيسات برقرار 
وزير فن آوری دولت درباره گزارشی سخن می گفت که آژانس بين المللی انرژی اتمی وابسته به 

سازمان ملل متحد منتشر کرده و در آن خبرداده است که ابزار و مواد قابل استفاده در ساخت بمب 
  .اتمی موجود در آزمايشگاه های هسته ای عراق ناپديد شده است

س از سقوط رژيم سابق عراق تاسيسات هسته ای آن کشور مورد بازرسی و تحت به گزارش آژانس، پ
نظارت نيروهای ائتالف به رهبری آمريکا قرار گرفت اما تصاوير ماهواره ای نشان می دهد که اين 

  . تاسيسات، از جمله در مواردی تمامی ساختمان های آنها، به يکباره از ميان رفته است
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دکی، سخنگوی آژانس، گفته است که ممکن است خود آمريکايی ها مسئول در همين حال مارک گواز
ناپديد شدن اين مواد باشند، ولی آنها هنوز به درخواست های آژانس برای روشن شدن اين موضوع 

  . پاسخ نگفته اند
 از سوی ديگر در بريتانيا، جک استرا وزير امور خارجه دستور تهيه يک گزارش مبسوط در اين زمينه را

  .داده است
محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، در گزارش خود به سازمان ملل گفته است که 

  .رهبران عراق تحت اشغال برخالف تعهد بين المللی خود اين موارد را به آژانس گزارش نکرده اند
  .ای بوده انددر عين حال، عراقی ها خواستار کمک آژانس در فروش مواد و تجهيزات هسته 

از زمان اشغال عراق، نيروهای آمريکايی به بازرسان آژانس، که در گزارش های خود گفته بودند رژيم 
سابق آن کشور در زمينه توليد تسليحات اتمی فعاليتی ندارد، اجازه نداده اند آزادانه به تحقيقات در 

  .عراق ادامه دهند
بازرسی محدود از تاسيسات اصلی هسته ای عراق که در به گفته مديرکل آژانس، به استثنای دو مورد 

ماه ژوئن سال گذشته و پس از خبر غارت اين محل توسط افراد غيرمجاز صورت گرفت، آژانس تنها از 
  .طريق اتکای به تصاوير ماهواره ای امکان نظارت بر عراق را داشته است

د گفته است که به نظر می رسد محمد البرادعی در نامه ای به شورای امنيت سازمان ملل متح
ساختمان های مرتبط با برنامه هسته ای عراق به گونه ای برنامه ريزی شده و منظم تخريب شده و 

  .اجزا و تجهيزات و مواد موجود در آنها انتقال يافته است
ناپديد شدن اينگونه تجهيزات و مواد می تواند از نظر گسترش ساخت تسليحات هسته "به گفته وی 

  ."ی دارای اهميت باشدا
  فروش تجهيزات ؟

آقای البرادعی گفته است که برخی تجهيزات حساس برای فروش در خارج از آن کشور عرضه شده 
  .است

  .از جمله اين تجهيزات موتور مورداستفاده در ساخت موشک است
و نظامی است، همچنين به نظر می رسد که اقالم دقيق دو منظوره که همزمان دارای کاربرد صلح آميز 

  .از جمله دستگاه های خرد کن و جوش الکترونی و مقاديری آلومينيوم مخصوص ناپديد شده است
  

مديرکل آژانس از تمامی کشورهای جهان خواسته است اطالعات خود در اين زمينه را در اختيار اين نهاد 
  .قرار دهند

ه با عيار کم را از عراق خارج کرد اما اوايل سال جاری، اياالت متحده حدود دو تن اورانيوم غنی شد
  . کيلوگرم ديگر از اين مواد هنوز در عراق باشد550آژانس می گويد که قاعدتا بايد حدود 

محمد البرادعی در نامه خود يادآور شد که عراق همچنان موظف به عمل به تعهدات خود در چارچوب 
 بازرسی بين المللی و ارايه گزارش به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای از جمله اجازه

  .آژانس است
، يعنی کوتاه مدتی قبل از حمله نظامی آمريکا به 2003با اينهمه، وی گفت که از ماه مارس سال 

  .عراق، اين کشور هيچ اطالعاتی در اختيار آژانس قرار نداده است
ار جمعی رژيم سابق عراق هفته گذشته، هيات آمريکايی تحقيق در مورد برنامه های تسليحات کشت

  .گزارش خود را انتشار داد
، دولت وقت عراق فعاليتی عملی در 1991در اين گزارش آمده است که پس از شکست در جنگ سال 

زمينه توليد اينگونه جنگ افزارها نداشت هرچند در نظر داشت اينگونه فعاليت ها را در موقع مناسب از 
 .سر بگيرد

 
   در رسانه هاي جمعيعراقايران و اوضاع تحليل 

  
   مهر21:  تهرانیروزنامه ها

 2004 اآتبر  12 – 1383 مهر 21ه سه شنب -بی بی سی 
روزنامه های امروز صبح تهران از داغ شدن مبارزات برای انتخابات رياست جمهوری خبر داده و درباره 

  . را منعکس کرده اندميرحسين موسوی، هاشمی رفسنجانی و نامزدهای ديگر اخبار موافق و مخالفی
 در گزارشی درباره مبارزات رياست جمهوری آينده از ميرحسين موسوی به عنوان نامزد قطعی اعتماد

اصالح طلبان نام برده و از زبان اصالح طلبان ابراز اميدواری کرده است که وی حاضر به شرکت در 
  . انتخابات باشد

 محافظه کاران نيامدن آخرين نخست وزير جمهوری  از قول يک منبع نزديک بههمشهریدر همين حال، 
اسالمی را به ميدان مبارزات حتمی ديده و نوشته ميرحسين موسوی در فرصت های مختلف مخالفت 

  . خود را با نامزدی در انتخابات آينده اعالم داشته است
ضی مطهری، به اين روزنامه در عين حال از نامه ای خبر داده که علی مطهری، فرزند آيت اهللا مرت

هاشمی رفسنجانی نوشته و به دليل شرکت بستگان وی در فعاليت های اقتصادی و کم تحملی وی 
در برابر انتقادات و احتمال قدرت گرفتن بخش های پنهانی در صورت رياست جمهوری آقای رفسنجانی، 

  . از رييس مجمع تشخيص مصلحت خواسته از شرکت در انتخابات خودداری کند
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اولين رييس شورای انقالب در همين نامه نوشته است که انتخاب روحانيون به رياست جمهوری از فرزند 
  . سر اضطرار صورت گرفت ولی دارد نهادينه می شود در حاليکه به مصلحت کشور نيست

 خبر داده که امروز جلسه مهمی که از مدت ها قبل خبر آن داده شده بود در دفتر رييس ايرانروزنامه 
ری با حضور ميرحسين موسوی، کروبی و موسوی خوئينی ها برپا می شود و در آن راجع به جمهو

  . نامزدی ميرحسين موسوی گفتگو خواهد شد
 از قول يک نماينده مجلس خبر داده که طرحی برای گذاشتن سقف سنی برای نامزدهای همبستگی

  . ررسی استرياست جمهوری و افزايش زمان تبليغات انتخاباتی در مجلس تحت ب
 در گزارشی اختالف های پديد آمده بين شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را کاسته اعتماد

شدن از کاربرد مجمع دانسته و نوشته احتمال نامزدی هاشمی رفسنجانی را، که جناح محافظه کار با 
  .آن مخالف است، در بروز اين اختالف موثر دانسته است

 از انتخابات افغانستان، که سخنگوی وزارت خارجه آن را تحول مثبتی برای استقبال رسمی دولت ايران
تضمين مشارکت مردم در روند سياسی آن کشور دانسته، از جمله ديگر خبرهای اصلی روزنامه های 
امروز تهران است که با وجود ادامه مخالفت روزنامه های هوادار محافظه کاران با انتخابات افغانستان 

  .  يابدانتشار می
يک روز بعد از توصيه های رهبر جمهوری اسالمی به تعامل مجلس و دولت که در جريان ديدار نمايندگان 

 ديدار معاون اول رييس جمهوری و چند تن از وزيران را با هيات ايرانمجلس با وی اظهار شد، روزنامه 
گزارش کرده که يکی از رييسه مجلس و تفاهم های آنان در زمينه های مختلف را منعکس کرده و 

  . اعضای هيات رييسه مجلس گفته است زمينه استيضاح وزيران بيشتر در حال حاضر وجود ندارد
 يکی از نمايندگان محافظه کار تهران در سخنرانی در جمع حزب آفتاب يزددر همين حال، به نوشته 

ياده کند و افزوده اللهی ها گفته است دولت بايد مطيع مجلس باشد و سياست های مجلس را پ
مجلس هفتم اينگونه است، اگر دولت می تواند با اين روش ها کار کند، ما در خدمت دولت هستيم اما 

  . اگر نمی تواند کنار برود
 گفته است تعامل نيز حد و حدودی دارد با هر کس که نمی توان آفتاب يزدنوعی اقدم به نوشته 

  . تعامل برقرار کرد
جتماعی به جای زندان و مجازات جرايم کامپيوتری از سوی قوه قضاييه، آغاز بزرگ تصويب مجازات های ا

ترين عمليات اکتشاف نفت در خوزستان و ابراز اميدواری نسبت به فيصله گرفتن کار ساخت نيروگاه 
  . بوشهر از جمله اخبار ديگری است که روزنامه های امروز تهران آنها را با اهميت دانسته اند
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