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

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

  
 نشست گروه هشت در واشنگتن 

 2004 اآتبر  15 – 1383 مهر 24ه جمع
 ی فشار براشی افزای برادی جهان امروز در واشنگتن با هدف برنامه جدینشست هشت کشور صنعت
 . ود شی برگزار مرانی ای هسته ایتهايمحدود کردن برنامه ها و فعال

پس از :  زبان واشنگتن پست در شماره امروز خود نوشتیسي مهر، روزنامه انگلی گزارش خبرگزاربه
 را ی مشترکی استراتژی صنعتی کشورهاگری و دکای پشت پرده سرانجام امروز آمراستيچند هفته س

 . کردند خواه کشوراتخاذنیای هسته ای به منظور متوقف کردن برنامه هارانیدر مورد اعمال فشار بر ا
 نقطه حساس و رانی اعتقادند  که انی هر دو بر اکای آمرخواهانیدموکرات ها و جمهور:  روزنامه افزود نیا

 ی در ماه آتی جمهوراستی است و پس از انتخابات رکای آمری خارجاستي در سیسرنوشت ساز بعد
 . اتخاذ خواهد کردنرای را در قبال ایحزب  برنده احتماًال در صورت ضرورت به سرعت موضع

 سی نوشي گروه هشت  در نشست امروز در واشنگتن پیی اروپای نوشته واشنگتن پست اعضابه
 یتهاي از توسعه فعالیري به منظور جلوگی در مسائل هسته ارانی کامل ای همکاری را برایقطعنامه ا
 . دهندی  ارائه می هسته احاتي تسلدي به برنامه تولیهسته ا
 هي و روسرانی روز پس از آنکه مقامات اکی کای وزارت امور خارجه آمریزبانيت به م گروه هشنشست

 . شودی بوشهر کامل شده است برگزار می اتمروگاهي نساتياعالم کردند تاس
 ی کشور کارگزاران بوش بررسنی ای بر مسئله عراق و انتخابات داخلدی رغم توجه و تمرکز شدبه

 .تورکار خود قرارداده اند  را در دسرانی ایمسئله هسته ا
 برده شود گفته ی از وی که نخواست نامکای از مقامات وزارت امور خارجه آمریکی روزنامه نی نوشته ابه

 ی کرای بوش یروزي خواهد بود و در صورت پندهی در آکای مسئله آمرنی مطمئنًا بزرگتررانیا: " است
 ی هایابی  بنابر ارزد ادعا کرییکای مقام آمرنیا. دولت قرار خواهد گرفتی در صدر کارهارانیمسئله ا
 ی هسته ای هاشرفتي  به امکانات و پ2005 تا تابستان رانی  اکای آمری و جاسوسیاطالعات
 ."  خواهد کردداي پی دسترسیحاتيتسل

 اکی آمری اطالعاتی هایابی مسئله در ارزنی عنوان شدن اکای مقام وزارت امور خارجه آمرنی ابنابراعتراف
 و توان تي هر نوع  ظرفدی گوی حال مني در عی است اما وناني قابل اطمري و غزي جنجال برانگی ادعاکی

 و چالش و سمی ترورز اتی در حمایکه سابقه طوالن " رانیملت خشونت طلب ا"   در  دست یهسته ا
 ." باشدندهیت آ در دولکای منافع آمری برادی تهدنی تواند واضح تری دارند ملي و اسرائکایبا آمر

 
  درباره مسائل هسته اى ايران٨مصوبه گروه 
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اجالس هشت گروه صنعتى جهان با شرآت نمايندگان آمريكا، : ، آامبيز توانا شرقگروه سياسى

اين . ايان يافتانگليس، آانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن و روسيه در ساختمان وزارت خارجه آمريكا پ
براى حل » سه بزرگ«جلسه آه به درخواست سه آشور اروپايى انگليس، آلمان و فرانسه ملقب به 

آمريكا در اين جلسه . پرونده هسته اى ايران انجام شده بود با توافق شرطى آمريكا پايان يافت
ى اتمى و در صورت درخواست آرد آه پس از اجالس ماه نوامبر شوراى حكام آژانس بين المللى انرژ

به گزارش . اروپا به ايران را قبول آند» پكيج تشويقى«نبود نكته اى منفى در پرونده ايران حاضر است 
آسوشيتدپرس از آاخ سفيد، شب گذشته سران گروه جى هشت اعالم آردند آه روند همكارى آمريكا 

رغ از اينكه چه گروهى دستگاه ادارى و اروپا در جريان پرونده هسته اى ايران ادامه خواهد داشت اما فا
بحث در . آاخ سفيد را در دست بگيرد، آمريكا مايل است تضمين محكمى نيز در دست داشته باشد

دست داشتن آاخ سفيد از آنجا مطرح شده آه ممكن است آمريكا تا سه هفته ديگر رئيس جمهور تازه 
ر آشورها بر اين تصور باشند آه امكان تغيير رويه و اى را در آاخ سفيد ببيند آه به تبع آن امكان دارد ديگ

آاخ سفيد در بيانيه اى رسمى اعالم آرد آه مهم نيست دستگاه ادارى . روش آاخ سفيد وجود دارد
آاخ سفيد در دست چه حزب و گروهى باشد، مسئله مهم اين است آه ايران مهمترين مسئله در 

 آه حاآم شود، وظيفه دارد با قيد فوريت به حل اين دستگاه سياست خارجى آمريكا است و هر گروهى
را به آاخ سفيد برده اند، با نمايندگان » پكيج تشويقى«نمايندگان اروپا آه پيشنهاد . مسئله بپردازد

آمريكا به اين توافق رسيدند آه با حفظ حق تصميم گيرى آژانس بين المللى انرژى اتمى و اعالم فعاليت 
از سوى آمريكا ريچارد آرميتاژ معاون . ى آژانس، به توافق هسته اى با ايران برسندصلح آميز ايران از سو

وزير خارجه و جان بولتون معاون امور تسليحاتى و صلح بين المللى وزير خارجه به همراه خاوير سوالنا از 
اپن در اين سوى اتحاديه اروپا و ديگر نمايندگان وزارت خارجه آشورهاى اروپايى و آانادا، روسيه و ژ

پيش از اين جلسه، نمايندگان اروپايى اعالم آرده بودند آه اگر آمريكا موافقت . جلسه حضور داشتند
آند، پكيج تشويقى حاوى لغو برخى تحريم هاى آمريكا، تهيه سوخت موردنياز ايران و تضمين برخى 
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از غنى سازى اورانيوم دست قراردادهاى اقتصادى به ايران پيشنهاد داده شود تا ايران نيز در مقابل 
در جلسه روز گذشته آمريكايى ها اين گونه توافق آردند آه به شرايط پيشنهادى اروپا يك شرط . بردارد

نمايندگان حاضر در اين جلسه آه به . مهم اضافه شود و آن نتيجه اجالس شوراى حكام ماه نوامبر است
ند نامى از آنها برده نشود اعالم آردند آه نظر دليل حساسيت زياد ديپلماتيك اين قضيه درخواست آرد

نمايندگان آمريكا اين است آه با اعالم خبر پايان آار نيروگاه بوشهر در اعالم مشترك ايران و روسيه، 
 .محاسبات پيش از اين مردود شده و بايد به سرعت پرونده هسته اى ايران حل و فصل شود

ردند به بيانيه اروپايى ها، شرط نتيجه اجالس ماه نوامبر از همين رو نمايندگان آمريكا درخواست آ
اگر اجالس ماه نوامبر بدون نقض بيانيه . شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز افزوده شود

برخى منابع . هاى قبلى از سوى ايران پايان يافت، آمريكا با اروپا در اعطاى پكيج پيشنهادى موافق است
واشنگتن تايمز . اظهارنظر مثبت و تلويحى ايران باعث پيشرفت اين مذاآرات شده استاعالم آردند آه 

اعالم آرد آه اظهارنظر موسويان براى آمادگى ايران جهت بررسى پيشنهادهاى سازنده، به عنوان چراغ 
يكى از ديپلمات هاى آمريكايى حاضر در اين . سبز ايران محسوب شده و مذاآرات ادامه يافته است

جلسه ما يك جلسه تصميم گيرى نبود، بلكه بيشتر به جهت رايزنى «: الس به آسوشيتدپرس گفتاج
راه هاى موجود به گفت وگو نشستيم و اين جلسه از زمان سه ساعت آه در نظر گرفته بوديم، فراتر 

سوى نمايندگان اروپايى حاضر در اين جلسه عنوان آردند آه با توقف غنى سازى اورانيوم از » .نرفت
ايران ديگر هيچ جاى ناراحتى و نگرانى نيست و در روابط آتى ميان ايران و اتحاديه اروپا و در صورت بروز 

در ايران اما به آرات اعالم شده آه . توافق هاى بيشتر، مى توان تصميمات سازنده ترى نيز گرفت
ى بوده و در سطوح هرگونه تصميم گيرى درخصوص پرونده هسته اى ايران فارغ از بحث هاى جناح

رئيس آميسيون امنيت ملى و سياست : عالى نظام اخذ مى شود، مواضع ايران دو محور اصلى دارد
خارجى در مسكو اعالم آرد آه ايران از حقوق خود عقب نمى نشيند و درصدد استفاده از حق مشروع 

س به همكارى ايران و عالءالدين بروجردى آه در مسكو به سر مى برد با اعالم موضع مجل. خود است
 .روسيه تاآيد آرد

شامگاه پنجشنبه گذشته و در برنامه گفت وگوى خبرى شبكه دوم سيما، متكى، عضو آميسيون 
درحالى آه سيدعلى اآبر . امنيت ملى و سياست خارجى اما چالش را به سمت ديگرى آشاند
شاور فعلى وزير خارجه در امور صالحى، نماينده پيشين ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى و م

انرژى پرهيز از هرگونه تصميم عجوالنه و همكارى با آژانس را خواستار بود، متكى اعالم آرد آه مجلس 
ضمن احترام به تالش هاى دستگاه ديپلماسى آشور اگر ببيند آه حق ايران محترم شمرده نمى شود، 

اروپايى ها . جى هشت نيز وجود داشتهمين دوسويه نگرى در مذاآرات . وارد عمل خواهد شد
برخالف آمريكا اعالم آردند آه معتقد نيستند ايران به دنبال سالح هسته اى است هرچند از سالمت 

يكى از تحليلگران مسائل . عمليات هسته اى ايران و نفس صلح آميز بودن اين عمليات مطمئن نيستند
 تاآيد مى آند آه تصميم آژانس نبايد سياسى باشد ايران همواره«: گفت» وارواير«هسته اى ايران در 

اما فعاليت در مورد غنى سازى اورانيوم يك عملكرد آامًال سياسى است آه بر تصميمات بين المللى و 
آژانس بين المللى انرژى اتمى جاى اظهارنظر يك عده آارشناس فنى . منطقه اى تاثير مى گذارد

ر از عملكرد فنى آن است آه يك عملكرد و تصميم سياسى نيست بلكه اهداف انرژى هسته اى مهمت
تصميم اروپا از اين جا گرفته شد آه «: يكى از ديپلمات هاى اروپايى در وين به رويترز گفت» .آامل است

طبق اين گزارش ايران » .ايران اعالم آرد پيش از هرگونه همكارى، خواهان همكارى سياسى اروپا است
 قطعى به همراه تضمين الزم از سوى آشورهاى بزرگ است آه راه پرونده خواهان يك تصميم جدى و

اين تصميم از سوى اروپا با مشكل مواجه نشد و آنها اعالم . ايران همانند راه پرونده عراق نخواهد بود
در ادامه اين گزارش آمده است آه . را به رسميت بشناسند» جمهورى اسالمى«آردند آه حاضرند حق 

ان برخوردارى از انرژى هسته اى و همكارى بى قيد و شرط در زمينه هاى سياست خارجى ايران خواه
آنچه در حال حاضر براى اتحاديه اروپا و ايران مسئله مهم و اساسى . و اقتصادى با بلوك غرب است

اروپا بر . است، روند همكارى هايى است آه براى اجالس ماه نوامبر شوراى حكام مشخص شده است
اور است آه همكارى آامل ايران با آژانس و يا ارجاع پرونده به شوراى امنيت دو گزينه مهمى است اين ب

مجموعه گزارش هايى آه در اجالس آخر . آه در حال حاضر مورد بحث نمايندگان ايران و اروپا است
، آنطور آه رويترز وزراى خارجه اتحاديه اروپا در هلند مطرح شد نشان مى دهد آه نمايندگان اتحاديه اروپا

يكى از ديپلمات ها در اين باره . گزارش آرده، به بحث محور شرارت و چگونگى معامله با آن پرداخته اند
گفت آه ايران در دو سوى اين محور عراق را مى بيند آه بمب اتمى نداشت و آمريكا به آن حمله آرد و 

ه و به گفت وگوى ديپلماتيك با آن آشور تن آره شمالى آه بمب اتمى دارد و آمريكا به آن حمله نكرد
اين موقعيت مقامات آمريكا و اروپا را تحريك آرده تا به سرعت در مورد پرونده هسته اى . داده است

ديويد آلبرايت آارشناس مسائل هسته اى مستقر در واشنگتن . ايران به يك توافق جدى و نهايى برسند
نده هسته اى ايران خطرناك و اشتباه بوده و با مخاصمه شديد روش جورج بوش در پرو«: به رويترز گفت

ايران را به واآنش واداشته است در حالى آه مى شد با قول همكارى اقتصادى اروپا با ايران اين 
 » .مسئله را حل آرد

رآمد آلبرايت همچنين اضافه آرد آه سنگ اندازى آمريكا در مذاآرات هسته اى ايران و اتحاديه اروپا و ناآا
خواندن سياست اروپا، باعث شده در حال حاضر و در خصوص پرونده هسته اى ايران، اروپا از وزن 

در حالى آه اروپا حدس مى زند آه بتواند اين معامله را با ايران . ديپلماتيك بيشترى برخوردار باشد
 بر هم زننده اصلى موج. برقرار آند، موج ديگرى برقرار شده آه خواهان بر هم زدن اين موازنه است
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ديلى تلگراف از تل آويو گزارش داد آه . هرگونه توافق هسته اى با ايران مقامات اسرائيلى هستند
از سوى ديگر در . مقامات امنيتى اسرائيل با هرگونه توافق هسته اى غرب با ايران مخالف هستند

ر مناظره آرى و بوش، جان آرى با اين حال در دو. آمريكا نيز بحث دو جنبه حرآت و نگرش وجود دارد
حاضر است سوخت هسته اى در اختيار ايران بگذارد تا آنها را امتحان آند آه چقدر در «اعالم آرده آه 

اين پيشنهاد موافقت ضمنى ايران را به » .دستيابى به فناورى صلح آميز هسته اى صادق هستند
آل آژانس بين المللى انرژى اتمى حاضر به گفته نويسنده اين گزارش حتى هنوز دبير. همراه داشت

نيست فعاليت هسته اى ايران را صلح آميز اعالم آند هر چند هنوز آن را نظامى و خطرناك توصيف 
همان طور آه دآتر صالحى در گفت وگوى تلويزيونى خود اعالم آرد فناورى هسته اى، . نكرده است

 سال تخاصم با ايران ٢۵ و بايد ديد آمريكا پس از صنعتى است آه بسيارى از پيشرفت ها را در خود دارد
دو جناح اصلى در آمريكا هنوز بر سر اين مسئله با هم . چگونه حاضر است به اين همكارى رضايت دهد

درگير هستند آه به نظر مى رسد جناح طرفدار مصالحه و همكارى، ابتكار عمل را در آاخ سفيد در 
  .دست گرفته است

  
  کرده استنيي تعی شروطومي اورانی سازی غنقي تعلیرا برانیا : ترزیرو

 2004 اآتبر  15 – 1383 مهر 24ه جمع
 از احتمال توقف نی در وی اتمی انرژی المللني آژانس بی غربیپلماتهای به نقل از دترزی رویخبرگزار

ئله مشروط کرده  مسنی امر را به انی ارانی شد ای خبر داد و مدعرانی اومياوران  ی سازیکامل برنامه غن
  . نکندیاقدام  رانی حکومت در اريي تغی براکایاست که آمر

 خوانده است نی ولگراني و تحلپلماتهای به نقل از آنچه که دی خبرگزارنی مهر ای گزارش خبرگزاربه
 را متوقف کند و در ومي اورانی سازی غنی هاتي فعالرانیدارد که مقامات ا  احتمال وجود نی شد  ایمدع
  .حکومت خود شود  ريي عدم تغی برایني کار خواستار تضمنی ایااز
 کای آمرنکهی پس از ارانی درخواست اهي شبی با ارائه درخواستزي نیکره شمال:  افزوده است ترزیرو

 مسئله نی خود را به ای هسته ایمحورشرارت عنوان کرد توقف برنامه ها  را انگی ونگيتهران و پ
  . کردهد حکومت نخوای براندازی کشور برانیا  به ی حمله اچيمانت دهد ه ضکایمشروط کرد که آمر

 و توافق رانی ای هسته ای درباره  برنامه هایري گمي تصمی جهان امروز برای کشور صنعتهشت
 در ومي اورانی سازی غنیتهاي توقف فعالی کشور برانی اشتريگذاشتن ب  تحت فشار یمشترک برا

  .دهند ی جلسه مليواشنگتن تشک
 توقف برنامه ی برارانی  تالش کردند تا توافق مقامات انی از اشي پسي  آلمان، فرانسه و انگلمقامات

 رانی ای دارند که با توسعه توان هسته امي بنی کشورها از انی ارایآورند، ز  را بدست ومي اورانی سازیغن
 آژانس ري اخی در نشست هار خاطنيمبه ه  کند و داي را پی هسته احاتي تسلدي تولیی کشور توانانیا
 ترس و جادیا  یرا برا"  جیچماق و هو " استي سیی سه کشور اروپانی ازي نی اتمی انرژی المللنيب
  . گرفتندشي در پرانی ای برایدواريام

 نکرده اند اما ی اتمحاتي تسلدي را متهم به تولرانی هرگز ایی اروپای  کشورهاییکای مقامات آمربرخالف
 زي صلح آمی هاتي فعالرانی ای هسته ایمتقاعد نشده اند که تمام  برنامه ها  زي وجود آنان ننیبا ا

  . شدندرانی اومي اورانی سازیبرنامه غن  خاطر خواستار توقف ني بوده است و به همیهسته ا
 ییکنند تا جا قي را تعلومي اورانی سازی غنی هاتي توافق کردند تا تا فعالرانی اکتبر گذشته مقامات ادر

 در زمان مذکور یومي اورانی سازی برنامه غنجي هرانی اعالم کرد  ایاتم  ی انرژی المللنيکه آژانس ب
 ی سازی و غندي مانند تولومي اورانی سازیغن  مرتبط با ی کشور هرگز برنامه هانینداشته است اما ا

  . را متوقف نکردی سازی غنی براومي اورانافتی و بازفوژیريسانت
 ی برارانیا:   گفتنی در ویی اروپای و کشورهارانی اني آشنا با مسائل مذاکره شده بی غربپلماتی دکی

 است و یاسي سی در ابتدا خواستار برداشته شدن گام هاومي اورانیساز  ی غنیتهايتوقف کامل فعال
 خواستار ادامه رانی ادع حکومت قرار دارد و در مرحله برييتغ  عدم ی براني خواستها تضمنیدر رأس تمام ا

  ."با غرب شده است  کامل کيپلماتی و دی روابط اقتصادز،ي صلح آمی هسته ایبرنامه ها
 ی غنی هاتي خواست تا تمام فعالرانی از ای اتمی انرژی المللني قطعنامه ماه گذشته آژانس بدر

 ی درخواست آژانس غننین با رد امرتبط با آن را متوقف کند، اما تهرا  ی هاتي فعالگری و دومي اورانیساز
  . خود عنوان کردیعي را حق طبومي اورانیساز
 اروپا است هی نگهداشتن روابط با اتحادی عادازمندي داند که نی مرانیا : "  تری روی غربپلماتی گفته دبه

 پرونده  صورتنی اري خود هستند و در غومي اورانی سازی غنی برنامه هاقيتعل  آنان مجبور به نیبنابرا
  ." ارجاع داده خواهد شدتي امنی به شورارانیا
 جنگ عراق ري را تحت تاثرانی مقامات امي تصمنی ای وی غربپلماتی دنی با اترزی روی ادامه گفتگودر

 ني خواهند چنی نمگری درانیاست  با توجه به تجربه جنگ عراق مقامات ا  شده یعنوان کرده و مدع
  . را تجربه کنندیمسئله ا

 در ی موسسه پژوهشکی سي سازمان ملل  و رئیحاتيبازرس سابق تسل" تی آلبرادیوید:   افزود ترزیرو
 نی ما ادی گویموافق است و م) هي و تنبقیتشو" ( جیچماق و هو " استيس  با استفاده از کایآمر
و آنها را " ميبده ی بزرگترجیهو"  به تهران رانیا  ی سازی غنی هاتي توقف فعالی تا برامی را دارشیگنجا

  .مي کندواري اقدامشان امنینسبت به ا
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 گام ني تواند اولی اروپا مهی و اتحادرانی اني بی و اقتصادی توافقات تجارشنهادي دادن پتی اعتقاد آلبرابه
 اروپا با هی اقدام اتحادنیدر ا" یتوقف سنگ انداز " ی براکای آمراستي سرييتغ  باشد و استي سنیدر ا
 تاکنون رانی خود نسبت به ایگذار استي در سکایآمر  دني به مقصود رسی برایتواند گام بزرگ ی مرانیا

 و نفوذ تياهم) آلمان  فرانسه و س،يانگل (یی تواند به سه کشوربزرگ اروپای مسئله منیباشد و ا
   . بهره بوده اندی را بدهد که تاکنون از آن بیکيپلماتید
  

  آژانس یهاي به توقف بازرسرانی ادیتهد
 2004 اآتبر  14 – 1383 مهر 23ه پنج شنب
 در ی کنفرانس مطبوعاتکی مجلس در ی وروابط خارجی ملتي امنتهي کمسي رئی بروجردنیعالءالد

 آژانس را متوقف یهاي ارجاع داده شود ، بازرستي امنی به شورارانی مسئله اکهيدر صورت: مسکو گفت 
 .  کرد ميخواه
 تي امنی مسئله به شوراکهيدر صورت:  گفت ی فرانسه ، ویبه نقل از خبرگزار مهر ی گزارش خبرگزاربه

  . افتی ادامه نخواهد ی نخواهد بود و شفاف سازی نوع بازرسچي هی براییارجاع داده شود جا
 سازمان ملل ارجاع داده شود و تي امنی به شورارانی به شدت تالش دارد پرونده اکای است آمریگفتن
 .  اقدام اعالم مخالفت کرده است نی نسبت با اهيست که روس ای در حالنیا
 

  بوشهر ی هسته اروگاهي ساخت نانیپا:  اعالم کردهي روسی هسته ای انرژی المللنيآژانس ب
 2004 اآتبر  14 – 1383 مهر 23ه پنج شنب
ا در  بوشهر ری هسته اروگاهي امروز اعالم کرد که ساخت نهي روسی هسته ای آژانس انرژیسخنگو

 .  رسانده است انی به پارانیا
 کار را به نیما ا:  گفت هي روسی اتمی آژانس انرژی ،سخنگوترزی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه
 است که در مورد بازگرداندن سوخت نی امی دارازيو تمام آنچه که هم اکنون ما به آن ن . می رسانده اانیپا

  . ميوافق برس به ترانی با اهيمصرف شده به روس
 نداده است همه ني تضمرانی که ای تا زمانرانی بوشهر را در جنوب اروگاهي قول داده است که نهيروس

  . اندازديسوخت مصرف شده را بازگرداند به کار ن
 انداخته شده است قی بازگرداندن سوخت به طور مکرر به تعوی توافقنامه برای گذشته امضای سالهادر
 داده شی آورد افزای پروژه فشار منی انداختن اقی به تعوی براکای آمرنکهیرا در مورد ا سوء ظنها نیو ا

 . است 
 گفتگو ی مجلس امروز برای وروابط خارجی ملتي امنونيسي کمسي رئی بروجردنی است عالء الدیگفتن

 .  برد ی در مسکو به سر مهي روسی و روابط خارجیبا مقامات هسته ا
 خواهد آمد و رانی اواخر ماه نوامبر به اهي روسی اتمی آژانس انرژسي رئانتسفي الکساندر رومنيهمچن

 .  خواهد افتاد قی توافقنامه بازهم به تعوی ادعا کرده اند که امضای است که منابع صنعتی در حالنیا
د  آغاز به کار خواهندهی داشته است سال آنهی دالر هزونيلي  م800 بوشهر که ی مگاوات1000 روگاهين

  . دي خود خواهد رستي به همه ظرف2006کرد و در سال 
 انی به پای و کنترلیتي امنزاتي تجهی برخیهنوز کار گردآور:  گفت هي روسی اتمی آژانس انرژیسخنگو
 .  است دهينرس
 .  بوشهر را آغاز کرده است ی هسته اروگاهي کار ساخت ن90 دهه لی از اواهي است روسیگفتن

  
 ی برایغامي بوشهر پی اتمروگاهي ساخت نانی پااعالم : ی روسیپلماتهایبه نقل از د فرانسه یخبرگزار

 گروه هشت بوده است 
 2004 اآتبر  14 – 1383 مهر 23ه پنج شنب
 بوشهر ی هسته اروگاهي ساخت نانی روس اعالم کرد اعالم پایپلماتهای فرانسه به نقل از دیخبرگزار

 اجالس گروه هشت کشور ی برایغامي ، پردي گیهران صورت مکه بالفاصله پس از سفر الوروف به ت
  بوده است یصنعت
 روز پنجشنبه اعالم کردند که رانی و اهي فرانسه ، روسی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 .  رسانده اند انی را در بوشهر به پای هسته اروگاهيساخت ن
 رانی به اهي امور خارجه روسری الوروف وزیس از سفر سرگئ پهياني بنیکه ا:  در مسکو گفتند پلماتهاید

 با رانی اشتري بی پروژه در صورت همکارنی ایريگي پی براهي روسی و نشاندهنده آمادگردی پذیصورت م
 .  سازمان ملل است ی بان هسته ادهید

 ماندهيها مسئله باق و تنمی رسانده اانی اعالم کرد که ما کار را به پاهي روسی اتمی آژانس انرژیسخنگو
 . مسئله توافق بر سر نحوه بازگرداندن سوخت به مسکو است 

 مجلس امروز پس از گفتگو با مقامات ی و روابط خارجی ملتي امنونيسي کمسي رئی بروجردنی الدعالء
اگر متخصصان .  عمال آماده است یتوافقنامه سوخت هسته ا:  خبرنگاران در مسکو گفت انيروس در م

 نوامبر امضا ه توافقنامه در مانی به توافق برسند اماندهي باقی از موضوعات تجارید تعداد کمدر مور
 انتسفيالکساندر روم.  است زي آن تماما صلح آمی اصرار دارد که برنامه هسته اتهران ".خواهد شد

 ی منابع صنعتلنحای کند با ادنی درانی قرار است اواخر ماه نوامبر از اهي روسی اتمی آژانس انرژسيرئ
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 دارد یبستگ رانی حکام در مورد ای نوامبر شورا25 اجالس جی توافقنامه به نتای دارند که امضایاظهار م
 . 
 رانی در مورد ایري گمي تصمی روز جمعه برا8 ی عضو گروه جی صنعتی است که کشورهای در حالنیا

 .  دهند ی جلسه مليتشک
 در آستانه جلسه گروه یامي مسئله احتماال به قصد فرستادن پنی در مسکو گفتند که اعالم اپلماتهاید

 محکم و استوار در کنار هي است که روسنی اامي پنی باشد و ای در واشنگتن  میهشت کشور صنعت
 .  است ستادهی اانهي خود در خاورممانيهمپ
 یهران صورت م مسئله بالفاصله پس از سفر الوروف به تنی اعالم انکهیا:   گفت ی غربپلماتی دکی
 ی از جانب روسها بوده است که وعده راه اندازی عاقالنه ااري کار بسنیا . ستي نی اصال تصادفرديگ

 .  با آژانس موکول کنند رانی بهتر ایپروژه بوشهر را به بعد از همکار
 تي ظرف2006 آغاز به کار خواهد کرد و در سال ندهی بوشهر سال آی مگاوات1000 روگاهي است نیگفتن

  خواهد شد ليآن تکم
  

 دليلی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنيت وجود ندارد // آمریکا جوک می گوید : بروجردی 
 2004 اآتبر  14 – 1383 مهر 23ه پنج شنب

عالء الدین بروجردی رئيس کميسيون امنيت ملی و روابط خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگاران در 
 يلی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنيت وجود ندارد دل: مسکو اظهار داشت 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، عالء الدین بروجردی رئيس کميسيون امنيت 
رهبران روسيه به حقوق ایران : ملی و روابط خارجی مجلس امروز در مسکو و در جمع خبرنگاران گفت 

این اصل اعالم می دارد که . تی واقف هستند و آنرا تایيد می کنند  عهدنامه ان پی 4تحت اصل 
 . " کشورهای امضا کننده که به تکنولوژی هسته ای دسترسی ندارند می توانند با آن آشنا شوند 

 . هيچ دليلی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنيت وجود ندارد : وی گفت 
این سفر در آستانه . مات عالی رتبه در مسکو دیدار و گفتگو کرد بروجردی در این سفر با تعدادی از مقا

 . سفر الکساندر روميانتسف رئيس انرژی اتمی روسيه به ایران در اواخر ماه نوامبر صورت می گيرد 
اگر مسائل : از سوی دیگر غالمرضا شفيعی سفير ایران در روسيه در این کنفرانس مطبوعاتی گفت 

ن زمان حل شود ، روميانتسف توافقنامه مربوط به بازگرداندن سوخت هسته ای را تجاری باقيمانده تا آ
 . در جریان دیدار خود از ایران در ماه نوامبر امضا خواهد کرد 

گفتنی است خبرگزاری ایتارتاس روز پنجشنبه اعالم کرد که کار بر روی اولين بلوک رآکتور هسته ای در 
  .تاسيسات بوشهر پایان یافته است 

 .  ميليون دالری مخالف است 800و این در حالی است که آمریکا به شدت با این پروژه 
برنامه هسته ای ایران بر توليد انرژی برای استفاده غير نظامی متمرکز خواهد بود و : بروجردی گفت 

 . شامل تحقيقات بيولوژیکی و پزشکی خواهد بود 
ما منابع گاز و نفت داریم و بنابراین نيازی به انرژی هسته ای بحث آمریکا در مورد اینکه : وی ادامه داد 

 . نداریم همانند یک جوک است 
روزی این منابع به پایان خواهند رسيد و ما در برابر نسلهای آینده  خود مسئول : بروجردی تاکيد کرد 

 . هستيم 
 از 204سافربری توپولوف وی در پایان گفت در جریان سفر دوروزه خود  در مورد خرید هواپيماهای م

 . روسيه و همچنين مشارکت گاز پروم روسيه در توسعه ميدان گازی پارس جنوب ایران بحث کرده است 
بروجردی همچنين اظهار داشت که طرحهای مربوط به ساخت یک نيروگاه غير هسته ای و پرتاب 

 . فت ماهواره فضایی ایران به وسيله روسيه نيز مورد بحث و گفتگو قرار گر
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

 من مي دانم آبشخور اين مسائل آجاست، و پشت پرده اين خيمه شب بازي را ديده ام:مهدي خزعلي
 براي نگفتن راز سربه مهر داروي نظافت نخواهم خورد 

 2004 اآتبر  14 – 1383 مهر 23ه پنج شنب
بوالقاسم خزعلي ، عضو سابق فقهاي شوراي نگهبان در نامه اي به مهدي خزعلي فرزند شيخ ا

غالمعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسالمي از طرح محدوديت سني نامزدهاي رياست 
 .جمهوري از سوي فراآسيون اصول گراي مجلس هفتم انتقاد آرد

 :به گزارش خبرنگار ايلنامتن آامل نامه بدين شرح است
 لرحيمبسم اهللا الرحمن ا

 جناب آقاي حداد عادل دامت توفيقاته
 رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

با سالم، طرح محدوديت سني نامزدهاي رياست جمهوري از سوي نيروهاي اصول گراي مجلس هفتم 
 .در مقطع زماني حاضر مفعولي جز حذف رقيب قدرتمند ندارد

وسيم و اگر شرايط عوض شد قاعده بازي را اين مسئله آه هر بار قاعده بازي را باشرايط خودمان بن
 .عوض آنيم، مقبول جامعه نيست و قبايي است آه براي آانديداي خاص دوخته شده است
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بگذاريد مردم احساس آنند بدون دخالت قيم مابانه و آزاد براي آشورشان انتخاب مي آنند، باور 
 .بفرماييد اين حضور آشور را بيمه مي آند

 اين مسائل آجاست، و پشت پرده اين خيمه شب بازي را ديده ام، بسيار من مي دانم آبشخور
هر چند براي نگفتن راز (ناگفتني ديگر آه براي مصحلت نظام نخواهم گفت و با خود به گور خواهم برد 

 !)سربه مهر داروي نظافت نخواهم خورد
جمهوري، به پشتوانه راي در خاتمه اميدوارم نيروهاي معتقد به نظام، بجاي هراسي از قدرت رياس 

 .مردمي بيانديشند و بگذارند مشارآت مردم در همه شئون حكومت مشاهده شود
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  پايان همايش آشورهاى آمك آننده به عراق در توآيو
  2004 اآتبر  15 – 1383 مهر 24ه جمع:رادیو آلمان

اما آنچه بيشتر مورد توجه بسيارى از آشورهاى صنعتى قرار .  با فرهنگى آهنسالعراق آشورى ست
 . دارد اين است آه اين آشور دومين ذخيره نفت جهان را به خود اختصاص داده است

بسيارى ديگر، آه در زمان صدام، در اين . بسيارى از اين آشورها خواهان سرمايه گذارى در عراق اند
آرده بودند، خواهان آنند آه سرانجام سرمايه هايى را  آه در آن زمان با سقوط آشور سرمايه گذارى 

اما . صدام  از دست دادند، دوباره بازيابند و خسارت هاى هنكفت آن را از دولت قانونى  اين آشور بگيرند
 . تئورى سرمايه گذارى راحت و به دست آوردن سودى آالن از عراق هنوز به واقعيت تبديل نشده است

با سقوط صدام حسين و اشغال نظامى اين . روند حوادث در عراق آنگونه اى نبود آه انتظارش مى رفت
آشور، گروه هاى شبه نظامى بسيارى سر برآوردند و جنگ هاى آوچك منطقه اى آغاز گشت، جنگ 

روبرو حتى اقدامات بازسازى آشور نيز با مشكالت عديده اى . هايى آه پايانش بر آسى معلوم نيست
لوله هاى نفت منفجر مى شوند، رادياتورهاى توليد برق دزديده و يا تخريب  مى گردند و . گشته اند

بعضى آارشناسان خارجى آه براى بازسازى به عراق رفته اند، توسط باندهاى تروريست، ربوده مى 
 .شوند و در بسيارى موارد به قتل مى رسند
از . ق از نظر اقتصادي، بدتر از دوران صدام حسين استدر حال حاضر شرايط زندگى مردم در عرا

استقرار  امنيت در آشورحرفى  نمى توان زد و بسيارى بر اين نظرند آه آزادى بدون امنيت به هيچ 
هيچ آس نمى . اما روياى برقرارى دمكراسى هم در عراق چنين سرنوشتى يافته. دردى نمى خورد

 . آزاد در ماه هاى نخستين سال آينده ميالدى وجود دارد يا نهداند ، آيا امكان برگزارى انتخاباتى
پس به همين جهت بود آه آنفرانس آشورهاى آمك آننده به عراق آه ديروز در توآيو به آار خود 

اين آنفرانس نشانى بود از ترديد شديد . خاتمه داد، هيچ درمانى براى درد مالى اين آشور نيافت
آنها تا آنون آمك هاى مالى اى را آه قولش را داده . ه آينده عراقآشورهاى شرآت آننده نسبت ب

 .بودند، هنوزبه طور آامل پرداخت نكرده اند
از اين مبلغ تا .  ميليارد دالر به عراق تحويل شود١۴يك سال پيش در اجالس مادريد قرار بر آن شد آه 

 ميليارد دالر به عراق ١٣ا قرار بود خود اياالت متحده آمريك. آنون فقط يك ميليارد دالر پرداخت شده
از اين مبلغ فقط بخش اندآى پرداخت شده و اين در حالى ست آه اين آشور فقط سه . تحويل دهد

 .مخارجى آه ربطى به بازسازى عراق ندارد. ميليارد دالر خرج تامين امنيت در عراق آرده است
ت هاى اقتصادى و بستن قراردادهاى معموال آمك هاى جهانى همراه است با به دست آوردن موقعي

آشورهاى آمك آننده عالقه اى به تحويل پول به دولت موقت در عراق از خود نشان . هنكفت مالى
نمى دهند و خواهان آنند آه اين پول در امورى مصرف شود آه در آينده امكانات سرمايه گذارى هاى هر 

 .چه بيشتر را به آنها بدهد
 

 ي انتخابات مشكالت زيادي دارند اي حضور در عرصهنامزدهاي زن عراقي بر
 2004 اآتبر  15 – 1383 مهر 24ه جمع

ي عراقي اعالم آرد آه در صورت انتخاب شدنش تفكر روشن  سليمه الخفاجي، نامزد مسلمان و محجبه
 .آند اسالمي را به مجلس عراق وارد مي

سوشيتدپرس با بيان مطلب فوق در گزارشي ، خبرگزاري آ)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
گويد آه در نظر دارد مذهب را از  ي عراقي مي اما وجدان الخزايي، ديگر نامزد زن غير محجبه: آورده است

 .سياست دور نگاه دارد
ي اين موضوع است آه زنان عراقي  ديدگاه نامزدهاي عراقي هر چه هست، اما در آل نشان دهنده

 .دهند د و بر اساس دستور خواست همسرانشان راي نميتفكري جداگانه دارن
خواهيم تفكر و  ما مي: گويد سالم سميسم، مشاور اقتصادي دولت مقوت و از نامزدهاي انتخابات مي

 .ي خود، انتخاب خود و راي خود را داشته باشيم ايده
 عميقا مذهبي اين ي ترين مشكل در اين جامعه با اين حال بزرگ: ي اين گزارش آمده است در ادامه

 .سواد هستند  درصد زنان بي50است آه 
تر   ماه پس از آزادي زنان فعال18: گويد نسرين برواري، وزير امور عمومي در دولت موقت عراق مي

 .گردد ها باز مي ي سياست به سنت اند؛ اما حساسيت نسبت به حضور زنان در عرصه شده
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س جمهور عراق است و به همين دليل از نظر بسياري برواري، سومين زن غازي عجيل الياور، ريي
 .ها صحبت آند، ندارد ي برابري جنس قابليت اينكه درباره

 .خواهم در اين باره حرف بزنم نمي. من زن سوم هستم: وي در اين باره پاسخ داد
 الياور آه ي بسياري از تحليلگران، ازدواج برواري آه از حزب دموآراتيك آردستان عراق است و به عقيده
 .باشد، دليل سياسي داشته است ي الشمر مي از قبيله

اش را از دست داد، يكي از   ساله17ي ترور ماه مه جان سالم به در برد اما پسر  الخفاجي آه از توطئه
سه زن عضو شوراي حكومتي منصوب شده توسط آمريكا بود و اآنون در شوراي ملي آه بر آار دولت 

 .آند  مينظارت دارد، فعاليت
گويند آه براي رسيدن به اين مرحله موانع سخت مذهبي و اجتماعي  برخي نامزدها نظير الخزايي مي

 .اند را گذرانده
گويد آه براي وادار آردن شوهرش آه يك مهندس است جهت حمايت از وي، اوقات  الخفاجي مي

ي سياست سوال  ش در عرصهدشواري را گذرانده و در نهايت مجبور شده از علماي مذهبي براي حضور
 .اند آه مانعي ندارد آند و آنها اطمينان داده

 
 ها عراقي در حمله آمريكا به فلوجه آشته و مجروح شدن ده

 2004 اآتبر  15 – 1383 مهر 24ه جمع
منابع پزشكي در عراق اعالم آردند، حمله شب گذشته نيروهاي آمريكايي به فلوجه : خبرگزاري فارس
 .ها عراقي در اين شهر شد شدن دهمنجر به آشته 

بر اثر «: پزشك بيمارستان فلوجه امروز اعالم آرد" ارفع حياد"به گزارش خبرگزاري فرانسه از فلوجه، 
 » . آمريكايي و عراقي سه نفر آشته و هفت نفر نيز مجروح شدند بمباران شهر فلوجه توسط نيروهاي

هاي ويژه آمريكايي و عراقي بمنظور   اعالم آرد، يگاندر اين راستا، سخنگوي رسمي ارتش آمريكا امروز
جلوگيري از عمليات گروه زرقاوي در ماه رمضان و احتمال پناه گرفتن اين گروه در شهر فلوجه، به عمليات 

 . اي در اين شهر اقدام آردند گسترده
هاي  رباز از گردانسخنگوي رسمي تفنگداران دريايي آمريكا نيز اعالم آرد، حدود هزار س"اليل ژيلبرت"

 شب 10ارتش آمريكا و گردان تفنگداران دريايي آمريكا به همراه چندين تانك و نيروهاي عراقي از ساعت 
 . پنج شنبه براي انجام عمليات نظامي به سمت فلوجه حرآت آردند
ست، آردند محل اختفاي زرقاوي ا نيروهاي آمريكايي در چارچوب اين عمليات، مناطقي را آه گمان مي

 . هشت بار بمباران آردند
اين در حالي است آه روزنامه ديلي تلگراف چاپ لندن چندي پيش به نقل از منابع اطالعاتي آمريكا 

هاي غربي در عراق است  ابومصعب الزرقاوي اردني االصل آه متهم به سربريدن گروگان«: نوشت
 » .دروغي بيش نيست و وي وجود خارجي ندارد

واشنگتن زرقاوي را به عنوان يك شخصيت شرور خلق آرده تا از آن براي مصرف «: ديلي تلگراف نوشت
 » .داخلي در آمريكا استفاده آند

ما در . به گفته اين منابع، زرقاوي يك شخصيت خيالي و موهوم براي فريب افكار عمومي در آمريكا است
ا مورد نكوهش قرار داده و آمريكا به يك شخصيت شرور خيالي نياز داريم تا در صورت لزوم او ر

 . هاي خود را به حساب وي بگذاريم آوتاهي
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

 سفارت ايران مسئول آشتن ماموران عراقي
رئيس اداره اطالعات ملي عراق طي مصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه ، از آشف  -همبستگی ملی 

ايران در بغداد خبر داد آه شامل طرحهاي قتل ماموران انبوهي از اسناد از سه خانه امن ماموران رژيم 
 مامور عراقي توسط 10وي افزود طي سال جاري . اطالعات عراق توسط نيروهاي سپاه بدر مي باشد

 .اين افراد و بدستور رژيم ايران آشته شده اند
 2004 اآتبر  14 – 1383 مهر 23ه پنج شنب :خبرگزاري فرانسه

رييس اطالعات ملي عراق سفارت ايران در , )Mohammed al-Shahwani( محمد الشاهواني -بغداد
 مامور اطالعاتي 18, آه از نيمه ماه سپتامبر تا االن, متهم آرد, بغداد را به سازمان دادن عمليات ترور

” خانه امن ”3 سپتامبر در چند يورش به 29روز , شاهواني به خبرگزاري فرانسه گفت. آشته شدند
گنجينه اي از اسناد آشف شد آه ايران را با طرح هاي آشتن اعضاي سرويس , دادايراني در بغ

, اطالعاتي و استفاده آردن از ميليشياي سابق بدر مجمع عالي انقالب اسالمي عراق بعنوان ابزار خود
 . ربط مي داد

 آه مجمع عالي انقالب اسالمي عراق اين اظهارات را شديدا رد آرده است و اتهام متقابلي زد
صدام حسين مي باشد آه اآنون , سرويسي اطالعاتي پر از آهنه آاران ارتش رهبر سابق عراق

تجديد ,  خارج از ايران مستقر بودند80دشمني خود را عليه گروه هاي مقاومت شيعه سابق آه در دهه 
 . مي آنند

 نفر 10, ق آشته شدند مامور اطالعاتي عراقي در عرا18, شاهواني اتهام زد آه از نيمه ماه سپتامبر
توسط سازمان بدر با فرمان از طرف ايران و بقيه توسط شورشي خارجي ابو مصعب الزرقاوي آه با 
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بدر و ” , گفت, شاهواني از ويالي خود در مرآز بغداد آه به سخت خفاظت شده. القاعده ربط دارد
ه گروه جنگ وحدت و مقدِس زرقاوي شاهواني تاييد آرد آ. ” تن از مردان من را ترور آرده اند18زرقاوي 

توسط جنگجويان ارسال , اين در نواري آه روز چهارشنبه.  تن از ماموران اطالعاتي وي را بريده اند2سر 
 . ديده شد, نمود

. اما مدرك قطعي نداشت, رييس اطالعات گفت مظنون است آه تهران زرقاوي را تامين مالي مي آند
جمهوري اسالمي آه عمليات , با اتهام به همسايه خود, ير اياد عالويدولت نخست وز, در روزهاي اخير

اما ادعاهاي . را عليه ايران باالتر برده و شديدتر آرده است) صداي خود (,خرابكاري در عراق مي آند
تا امروز , شاهواني از تعداد زيادي از اسناد پنهان شده آه در يورش هاي ماه سپتامبر ضبط شده بود

 اتهاماتي عليه ايران هستند و اولين بار است يك حزب عراقي آشكارًا بعنوان نماينده تهران صريح ترين
) آه نشان مي داد... (اسنادي به دست آمد”, شاهواني گفت آه طي يورش ها. نام برده مي شود

ات دنبال اين است آه بعضي از اعضاي مجمع عالي انقالب اسالمي عراق را درگير اقدام... رژيم ايران
رييس اطالعات گفت اين اسناد . ”خرابكارانه آند تا زخم هاي عراق را بيشتر آند و بر آن تسلط پيدا آند

 ميليون دالري براي ايجاد بحران در عراق تامين آرده و اعضاي بدر و يك 45نشان دادند ايران بودجه اي 
يك سند نشان مي ”.  را بكشندحزب آمكي حزب اهللا را استخدام آرده بود تا ماموران اطالعاتي عراقي

حمايت از تشكيل سرويس .  ميليون دالر اختصاص داد45داد آه ايران به دسته بدر بودجه اي با مبلغ 
تشكيل شده , حذف فيزيكي... از جمله, امنيتي آه از يك مجموعه مديريت براي انجام اعمال خرابكارانه

ند پوشه از جداول و نوشته هايي به فارسي شاهواني چ. ”يكي از اهداف اين بودجه مي باشد, است
او مدعي شد سرويس اطالعاتي اش . ورق زد آه گفت ماموران وي هنوز دارند آنها را بررسي مي آنند

 . نام و آدرس هاي اعضاي بدر آه مستقيما براي ايران آار مي آنند را به دست آورده است
از زماني آه اين حزب در بهار , پيشتر, راقبال پارلماني سابق مجمع عالي انقالب اسالمي ع, بدر

مجمع عالي انقالب . خشونت را رد آرده است, به عراق بازگشت,  سال تبعيد در ايران20پس از , 2003
سخنگوي ) Haitham al-Husseini(هيثم الحسيني . اسالمي عراق اتهامات را شديدا انكار مي آند

بدر و مجمع .  اتهامات غلطي عليه اين سازمان هستنداينها”, گفت, مجمع عالي انقالب اسالمي عراق
, در عوض حسيني شاهواني. ”عالي انقالب اسالمي عراق بزرگ ترين تهديد تروريست ها مي باشند

را متهم آرد آه سرگردان است و عليه احزاب شيعه آه با , ژنرالي آه در زمان صدام از عراق فرار آرد
ما از ”, او گفت. تبعيض قايل است, جنگيدند, ا عراق در جنگ بودزماني آه ايران ب, 80صدام در دهه 

آنها . اين آژانس افسران اسبق ارتش صدام حسين را استخدام مي آند... آژانس اطالعات انتقاد داريم
دو گروهي آه در پارلمان . ”دارند, تاريخچُه هدفگيري اعضاي مجمع عالي انقالب اسالمي عراق و بدر

 . ي خدمت مي آنندموقت و دولت عالو
 عراقي آه به دنبال تالش ناآام براي ترور يك افسر اطالعاتي عراقي در ماه 4شاهواني مي گويد آه 
به حزب اهللا عراق تعلق داشتند و اعتراف آردند آه در ليست پرداخت حقوق , سپتامبر دستگير شدند

در مجمع عالي انقالب اسالمي حزب اهللا از متحدان احزاب شيعه . سرويس اطالعاتي ايران مي باشند
 . است, عراق

 عضو سفارت ايران در عراق بيرون آورد 27رييس اطالعات، پرونده هايي با سوابق و عكس هاي براق از 
ما به آنها خواهيم گفت آه از ”, شاهواني گفت. و آنها را به طراحي عمليات مخفي ايراني متهم آرد

جاسوس هاي ايراني نشست هايي در ,  آرد آه از ماه مهشاهواني همچنين ادعا. ”آشور خارج شوند
, زماني او محبوب ترين فرد پنتاگون بود. خانه سياستمدار عراقي احمد چلبي در بغداد برگذار آردند
چون مي گفتند چلبي توسط آمريكايي ها , پليس عراقي و نيروهاي آمريكايي به خانه اش يورش بردن

وزارت خارجه عراق از اظهار نظر آردن روي اظهارات .  مورد شك قرار گرفت,به درز آردن اطالعات به ايران
  .رييس اطالعات عليه سفارت خودداري آرد 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مهر23:  تهرانیروزنامه ها 

 2004 اآتبر  14 – 1383 مهر 23ه پنج شنب -بی بی سی 
های اقدام ميرحسين موسوی در نپذيرفتن پيشنهاد شرکت در انتخابات روزنامه های امروز تهران پی آمد

رياست جمهوری، طرح پرونده هسته ای ايران در اجالس سران هشت کشور بزرگ صنعتی، جريان 
دادگاه متهمان به قتل کودکان در پاکدشت و پيروزی تيم فوتبال ايران بر تيم قطر را در صدر اخبار خود 

  .منعکس کرده اند
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی از استقبال محافظه کاران از تصميم ميرحسين موسوی و نايرا

ابراز نگرانی اصالح طلبان از اين تصميم خبر داده و نوشته برخالف تصورات برخی جناح ها، کناره گيری 
 مهندس موسوی از صحنه انتخابات يک معادله ساده نيست، بلکه نشانه هايی از پيچيدگی های

  . پروسه انتخابات را گوشزد می کند و چالش های آن دامن جناح های ديگر را می گيرد
 از نظر سازمان مجاهدين انقالب اسالمی خبر داده که گفته است کناره گيری نخبگان از آفتاب يزد

اين روزنامه در سرمقاله خود از ميرحسين موسوی خواسته داليل خود را . انتخابات زنگ خطری است
  . ی نامزد نشدن در انتخابات اعالم داردبرا
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 ٣۵ از قول مصطفی تاج زاده معاون سابق وزارت کشور نوشته اگر در انتخابات رياست جمهوری شرق
ميليون نفر شرکت کنند، کشور از جنگ دور و به عنوان الگوئی به جهانيان معرفی خواهد شد اما اگر 

  .ايش می يابدمشارکت مردم کاهش يابد، آسيب پذيری کشور افز
در رابطه با بحث هايی که درباره ساير نامزدهای انتخابات آينده رياست جمهوری صورت می گيرد و در 

حالی که مخالفت چند تن از محافظه کاران با رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی اعالم شده است 
و جامعه روحانيت  يک عضو حزب اعتدال و توسعه گفته است که هيات موتلفه آفتاب يزدبه نوشته 

  .مبارز هم از رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی حمايت می کنند
 در صدر اخبار خود در گزارشی از اجالس فردای سران گروه هشت نوشته ابتکار اروپا در ايرانروزنامه 

عرضه پيشنهاداتی تشويقی ـ تنبيهی به ايران، فردا در شرايطی در اجالس بررسی می شود که 
ب سرسخت و تندخوی ايران، از زبان مقامات عالی و ارشد خود، همچنان بر ارجاع پرونده آمريکا، رقي

هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل تأکيد می کند، و اروپا مدلهای مختلف گفت و گو با ايران 
  .را طراحی و پيشنهاد کرده است

بار روزنامه های امروز تهران قرار دارد که گزارش هايی از دادگاه متهمان به قتل های پاکدشت در صدر اخ
  .شرح های مفصلی از آن دادگاه و پاسخ های متهمان و حمله خانواده کشته شدگان به آن ها داده اند

 با عنوان بيجه پذيرفت و باغی انکار کرد خبر داده که متهم رديف دوم تمام گفته های قبلی خود شرق
 ها سهم و نقشی نداشته و زير شکنجه به آن ها اعتراف کرده تکذيب کرده و اعالم داشته که در قتل

  .است
 گزارش داده در حالی که صبح ديروز ماموران زندان اوين سه نفر زندانی را برای دار زدن همشهری

  . آماده کرده بودند، يکی از آنها به دستور رييس قوه قضاييه از پای دار برگردانده شد
 است شوهرش را چون قصد تجاوز به دختر او را داشت کشته است، به فاطمه زن جوانی که ادعا کرده

  . دنبال نامه ای که دخترش به آيت اهللا شاهرودی نوشته از مرگ نجات يافت
حاج آقا امروز در روزنامه اجرای حکم : " به رييس قوه قضاييه نوشته بودهمشهریدختر وی به نوشته 

 ساله اش اقدام به کشتن شوهر ١۶ی دفاع از من، دختر قصاص زنی را خوانده ام که فقط و فقط برا
خود کرده است، آيا واقعًا شما اين را عدالت می دانيد که يک مادر به جرم دفاع از حريم و عفت يک 

دختر باکره، سه سال از عمر خود را در گوشه زندان سپری کند و پس از فقط يک بار دادگاهی شدن به 
  ."سوی مرگ رهسپار شود
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