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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 -يم ايرانپروژه اتمي رژ

  
  ! سازي را معلق آند ايران پروتكل الحاقي را تصويب و غني:ي روسيه وزير خارجه

 2004 اآتبر  17 – 1383 مهر 26ه یکشنب
المللي انرژي اتمي تمايل دارد شاهد  آژانس بين: خبرگزاري نووستي به نقل از سرگئي الوروف نوشت

بايست  يي ايران باشد و ايران مي ي هسته قدامات بيشتري با هدف افزايش اعتماد نسبت به برنامها
 .چنين اقداماتي را انجام دهد

ي  ، اين خبرگزاري روسي به نقل از وزير امور خارجه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
بايد انجام دهد اين است آه پروتكل  ايران ميجويانه ادامه داد، آاري آه  روسيه در اظهاراتي مداخله

 .آند الحاقي را تصويب آند، اگر چه اين آشور در حال حاضر نيز اين پروتكل را اجرا مي
بر اساس اين گزارش، وي آه والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه را در سفر به چين همراهي آرده و 

سازي اورانيوم را به حالت  ي غني ان خواست تا برنامهبرد، از اير در حال حاضر در تاجيكستان به سر مي
 .تعليق درآورد

ي اين  المللي انرژي اتمي درباره آژانس بين: يي بوشهر گفت الوروف در خصوص ساخت نيروگاه هسته
 .پروژه نگراني ندارد، بنابراين مسكو به همكاري با ايران در ساخت اين نيروگاه ادامه خواهد داد

آنچه آه دو طرف بايد براي تكميل نيروگاه بوشهر انجام دهند، : ي روسيه ادامه داد هوزير امور خارج
يي ايران از سوي روسيه و بازگرداني پسماند  هاي مربوط به تامين سوخت هسته امضاي پروتكل
 .باشد يي به مسكو مي سوخت هسته

  
در راهبرد  (NPT) يي ستههاي ه تكثير سالح ي منع سيدحسين موسويان تاآيد آرد، خروج از معاهده

  .سياسي و دفاعي ايران جايگاهي ندارد
 2004 اآتبر  17 – 1383 مهر 26ه یکشنب

آميته سياست خارجي  ، سيد حسين موسويان، دبير)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
بر صلح آميز بودن زونتاگ  آم ولت ي آلماني زبان وگو با نشريه شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در گفت

  .يي آشورمان تاآيد آرد هاي هسته فعاليت
  :است وگو است آه به صورت سوال و جوابي تنظيم شده آيد متن آامل اين گفت آنچه در پي مي

  :سوال
ي سوخت  چرخه يي در ايران هشدار داده است، چنانچه آشوري غرب نسبت به توليد بمب هسته

غيرنظامي استفاده نظامي  يي ي هسته آسان است آه از يك برنامهيي در اختيار داشته باشد،  هسته
  .نيز داشته باشد

  :موسويان
آشور ما . صادق است هستند نيز NPT اما اين موضوع براي ديگر آشورهايي آه عضو. صحيح است

خارج شود و بمب بسازد؛ نبايد  NPT تواند هرگاه بخواهد از ژاپن مي! نبايد مورد تبعيض واقع شود
  .اي به آار برد استاندارد دوگانه

  :سوال
  .آند مجلس ايران از تصويب پروتكل الحاقي امتناع مي

  :موسويان
اما اروپا هيچ يك از تعهداتش را  .ايم ما تعهداتمان طبق پروتكل الحاقي را به صورت آامل برآورده آرده

المللي انرژي اتمي با توجه به  ر آژانس بينپرونده ايران د ها اين بود آه اولين قول اروپايي. برآورده نكرد
  .اش بسته شود داليل مثبت

 :سوال
سازي اورانيوم را ادامه خواهيد  المللي انرژي اتمي، غني ايد آه با وجود اولتيماتوم آژانس بين شما گفته

  .داد
  :موسويان

ن جنگ جهاني دوم از پايا ما تنها آشوري هستيم آه پس. است NPT اين حق مشروع ما براساس. بله
ها به صدام  ها، آمريكا و اروپايي آلمان هاي شيميايي را سالح. ايم هاي آشتار جمعي شده قرباني سالح

  اعتماد ندارند؟ گويند آه به ما داده بودند و حاال آنها مي
  :سوال

  يي نياز دارد؟ آيا ايران براي دفاع از خود به بمب هسته
  :موسويان

سالح آشتار جمعي استفاده  ين آه بمب نخواهيم اين است آه صدام عليه ما ازبهترين دليل براي ا
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استفاده آنيم، اما چنين نكرديم؛ چرا آه  توانستيم عليه سربازان عراقي از سالح شيميايي ما مي. آرد
  .به داليل مذهبي اين امر براي ما مجاز نيست

  :سوال
ي  آند، اين ميزان براي برنامه رايد اورانيوم تبديل تن آيك زرد را به هگزا فلو37ايران قصد داشته 

دهد آه اين ميزان اورانيوم در صورت  مي يي غيرنظامي بسيار اندك است، اما محاسبات نشان هسته
  .يي به آار گرفته شود بمب هسته تواند براي ساخت پنج غني شدن در سطح باال مي

  :موسويان
تاسيسات از ابتدا تحت نظارت  ان به آار گرفته شده آه ايني آزمايشي در اصفه  تن در پروژه37اين 

  .المللي انرژي اتمي قرار داشته است آامل آژانس بين
  :سوال

  چه بايد رخ دهد تا ايران از غني سازي اورانيوم دست بردارد؟
  :موسويان

ت، همچنين مسدود شده اس ي آژانس ي قطعنامه راه به تعويق افتادن غني سازي اورانيوم به واسطه
تنها مذاآرات سياسي است . نخواهد آرد اگر ما به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شويم چيزي تغيير

  .تواند دوباره راه را باز آند آه مي
 :سوال

  يي خواهد آمد؟ هاي هسته چه بر سر معاهده منع تكثير سالح
  :موسويان

ي غني سازي اورانيوم به  زمينه مان در قوقما به اين معاهده در صورتي پايبند خواهيم ماند آه ح
  .رسميت شناخته شود

  :سوال
  معاهده پايبند بماند؟ ي دست پيدا آند، به اين آند چنانچه ايران به بمب هسته چه آسي تضمين مي

  :موسويان
برخالف راهبرد سياسي و  اما اين. در اختيار دارند NPT اين امكاني است آه هر يك از اعضاي

  .مان است دفاعي
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 .  ميليون دالر بودجه براي برگزاري انتخابات آينده اين آشور در نظر گرفته است250دولت عراق 
 2004 اآتبر  17 – 1383 مهر 26ه یکشنب

 حسين هنداوي، -چاپ آويت -لوطن ي ا به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شود   هزار مرآز اخذ راي انجام مي30اين انتخابات در : رييس ستاد اجرايي انتخابات عراق اظهار داشت

 .  هزار نيرو هم بر جريان انتخابات نظارت خواهند داشت150و حدود 
هاي مقيم خارج   عراقيهاي مقيم خارج هم قابل اجراست و تمام وي تاآيد آرد آه انتخابات براي عراقي

 . حق شرآت در انتخابات را دارند
سازمان ملل نقش مهمي در نظارت بر انتخابات دارد و با ارايه : هنداوي هم چنين اظهار داشت

 . تواند به بهتر برگزار شدن انتخابات آمك آند هاي مالي و نيروهاي آارشناس مي آمك
آردها و انتخابات شوراي شهر و روستا همزمان و در يك وي هم چنين اشاره آرد آه انتخابات پارلماني 

 . روز برگزار خواهد شد
بر اساس قانون اداري دولت، : دآتر مزيد ايار، سخنگوي ستاد عالي انتخابات عراق نيز به الوطن گفت

 .  ميالدي برگزار شود2005 ژانويه سال 31انتخابات بايد در 
 آه دولت با آن مواجه خواهد شد، زمان برگزاري انتخابات صرف نظر از شرايط و فشارهايي: وي افزود

 . نبايد تغيير آند
ي  دولت آماده: وي بيانات مقامات عراقي و آمريكايي را مبني بر تاخير در برگزاري انتخابات رد آرد و افزود

 . باشد برگزاري انتخابات در موعد مقرر مي
  

ي حمالت نظامي به شهر  ر اياد عالوي مبني بر ادامهوزير مشاور دولت عراق با تاآيد بر اظهارات اخي
الزرقاوي و طرفداران وي در هر آجا آه باشند، : فلوجه تا زمان دستگيري ابومصعب الزرقاوي، اعالم آرد

 .تحت فشار و تعقيب خواهند ماند
 2004 اآتبر  17 – 1383 مهر 26ه یکشنب

 از پايگاه اينترنتي ايالف، قاسم داوود وزير مشاور به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
عمليات نظامي در شمال شهر بابل چون لطيفيه، محموديه، يوسفيه و نيز : در دولت عراق اظهار داشت

 .در مناطق غرب عراق همچنان ادامه خواهد يافت
 .بال خواهند آردنيروهاي گارد ملي عراق با همكاري نيروهاي آمريكايي اين عمليات را دن: وي افزود
تاآنون بسياري از مناطقي آه تروريستها در آن مستقر هستند، هدف حمالت نظامي قرار : داوود گفت

هاي تروريستي و منهدم ساختن  اند و مطمئنا اين حمالت تا زمان نابودي و فروپاشي تمام شبكه گرفته
 .مقر اصلي آنها ادامه خواهد يافت
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ي الخضراء، مقر اصلي فرماندهي آمريكا   به عملياتي آه در منطقهوزير مشاور دولت عراق با اشاره
 .مطمئنا اين عمليات احماقانه بدون پاسخ باقي نخواهد ماند: انجام گرفته است، گفت

ي القاعده و  هاي تروريستي چون الزرقاوي، شبكه مطمئنا اين عمليات مسلحانه توسط گروه: داوود افزود
جام گرفته است؛ اما حكومت موقت عراق با همكاري نيروهاي آمريكايي، طرفداران نظام سابق عراق ان

 .هاي تروريستي را در هر وجب خاك عراق تحت تعقيب قرار خواهد داد اين گروه
ي الخضراء نفوذ آنند و عمليات انتحاري انجام دهند و احتمال  اند به منطقه تروريستها توانسته: وي افزود

 .عداد قربانيان آنها در اين منطقه وجود داردافزايش اين گونه حمالت و ت
شاهد دو عمليات نظامي گسترده بود آه اولين عمليات، يك ) شنبه(ي الخضرا روز گذشته  منطقه

 تن از جمله چهار نظامي آمريكايي آه در يك شرآت 10عمليات انتحاري بود و منجر به آشته شدن 
منجر به زخمي شدن هشت ديپلماتيك خارجي در امنيتي مشغول به آار بودند شد و عمليات ديگر 

 . عراق شد آه از جمله اين هشت تن، دو ديپلماتيك آمريكايي بودند
گروه موسوم به التوحيد و الجهاد وابسته به ابومصعب الزرقاوي، مسووليت اين حمالت را به عهده گرفت 

م فلوجه براي تسليم الزرقاوي انجام و اعالم آرد آه اين عمليات در پاسخ به تهديدات اياد عالوي به مرد
  .گرفته است

  
  کرکوک فرا خواند ی از دخالت در امور داخلی عراق را به خوددارگانی همسایبارزان

 2004 اآتبر  17 – 1383 مهر 26ه یکشنب
 عراق خواست تا در امور گانی ازهمساکشنبهی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق امروز ی بارزانمسعود
 . وک دخالت نکنند کرکیداخل
 خدام مي خود با عبدالحلداری دانی در پای فرانسه، بارزانی مهربه نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 است ی کردتی عراق با هوی ازشهرهایکیکرکوک :  به خبرنگاران گفتهی سوری جمهورسيمعاون رئ
 شهر دخالت نی ایمور داخل در ادی عراق نباهی همسای کشورهانی است بنابرای موضوع داخلکی نیوا
 .ندینما
 یستی همزنی معنا که انی باشد بدی ملیستی همزی نمونه برایی الگودیشهرکرکوک با:  افزودیو
 کنند ی می که درعراق زندگی و تمام کسانهای آشورها،ي تمام اکراد،اعراب، ترکمان ها، کلداننيدرب

 .باشد
 در شهر ییايردرساختارجغرافييرگونه طرح جهت تغ با های سوال که آنی درپاسخ به ای بارزانمسعود

 . کردمي مخالفت خواهدای گونه طرحها شدنکهیهرگز بلکه با ا: گفتديکرکوک موافق
 اني مییهایري شاهد درگ2003 لی عراق در آورکتاتورسابقی دني اززمان سقوط حکومت صدام حسکرکوک

 . کردها، اعراب و ترکمان ها بوده است 
 تی کردن شهرکرکوک کند اکثری سابق عراق شروع به عربمی رژنکهی ازاشيپ ندی گوی مکردها

 .  دادندی مليشهرکرکوک را کردها تشک
 مخالف است و دای دولت کرد مستقل در شمال عراق شدیري با شکل گهی است سوری درحالنیا

 . کندی مدي عراق تاکی اراضتي و تمامیکپارچگیهمچنان بر حفظ 
 

 ن درحمله به مرکز تحویل اسلحه در شهرک صدر  ت8کشته و زخمی شدن 
 2004 اآتبر  17 – 1383 مهر 26ه یکشنب

درحمله امروز افراد ناشناس با استفاده از گلوله های خمپاره به یک مرکز تحویل اسلحه در شهرک صدر 
 . عراق، دو تن کشته و شش تن دیگر مجروح شدند
افراد :انسه ، رهبران عشائر در شهرک صدراعالم کردندبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فر

ناشناس با گلوله خمپاره یک مرکز تحویل اسلحه را در این شهرک هدف قرار دادند که در نتيجه آن دو تن 
 .کشته و شش تن دیگر نيز مجروح شدند

يم است براساس اعالم منابع پزشکی، تاکنون اجساد دو کشته و شش مجروح که حال برخی ازآنها وخ
 . به بيمارستان منتقل شده است

یک افسر . چهار مجروح به بيمارستان ابن النفيس منتقل شدند: پيشترمنابع پزشکی اعالم کرده بودند
یک گلوله خمپاره به یک استادیوم اصابت کرد که منجر به زخمی شدن دو : پليس عراق هم گفت 
 .شهروند عراقی شد

ن از شهروندان درمقابل این استادیوم باهدف تحویل سالحهای خود پيش ازشليک گلوله خمپاره صدها ت
 .به نيروهای پليس صف کشيده بودند

به دليل : یک افسر گارد ملی عراق و عضو کميته خلع سالح و مسئول امنيتی شهرک صدر هم گفت
ح اینکه سالح زیادی در دست مردم است امروزما به فکر تمدید مهلت تعيين شده برای تحویل سال

 .افتادیم و احتمال می رود این مهلت تمدید شود
  

  آشور براى شرآت در آنفرانس بين المللى حمايت از روند سياسى عراق٢٠دعوت از 
 2004 اآتبر  18 – 1383 مهر 27ه شنبدو

يانيه اى از ساآنان فلوجه در دولت موقت عراق روز گذشته يك بار ديگر با انتشار ب:  عراقگروه بين الملل
به گزارش خبرگزارى فرانسه از . را از شهر بيرون آنند» تروريست ها و خارجيان«غرب بغداد خواست تا 
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دولت عراق چندين بار اعالم آرده آه : بغداد، قاسم داود وزير مشاور دولت با انتشار بيانيه اى گفت
ما از ساآنان و عشاير فلوجه مى : اين بيانيه افزود. آندتوسل به زور را به عنوان آخرين راه انتخاب مى 

خواهيم تا تروريست ها و خارجى ها را فورًا از شهر بيرون رانده و تمام محالت شهر را از وجود اين 
اياد عالوى نخست وزير عراق نيز چهارشنبه گذشته تهديد آرده بود اگر اهالى فلوجه . قاتالن خالى آنند

طى دو روز گذشته نيروهاى . را تحويل ندهند بايد در انتظار حمله اى گسترده باشندابومصعب الزرقاوى 
آمريكايى و عراقى با محاصره شهرك فلوجه به بعضى از نقاط آه احتمال تجمع يا حضور نيروهاى 

شبكه خبرى الجزيره با بزرگنمايى حوادث اخير نوشت . وابسته به الزرقاوى مى رفت يورش بردند
به گزارش » .ى خونينى بين نيروهاى آمريكايى و افراد مسلح در ورودى شرقى شهر رخ داددرگيرى ها«

اين شبكه تانك هاى آمريكايى مواضعى را در ناحيه جوالن گلوله باران آردند و در همان زمان 
به گزارش . هواپيماهاى آمريكايى نيز منازل و محالتى را در دو منطقه نظامى و صنعتى بمباران آردند

در بعقوبه نيز يكى . منابع خبرى در درگيرى هاى ديروز فلوجه سه عراقى آشته و تعدادى مجروح شدند
در حمله افراد مسلح ناشناس در مسير . از افراد گارد ملى به ضرب گلوله افراد ناشناس آشته شد

ى خود در اردن  نفر از نيروهاى تازه تعليم ديده عراقى آه در حال بازگشت از دوره آموزش٩آربال نيز 
 ٢۵به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، مينى بوس حامل اين افراد در لطيفيه . بودند، آشته شدند

مايلى جنوب بغداد مورد حمله قرار گرفت و مهاجمان پس از به قتل رساندن افراد ياد شده از محل 
ادامه اقدامات همچنين اخبار جسته و گريخته ديگرى از عراق مى رسد آه حكايت از . گريختند

 بمب را در نزديكى ۵روز شنبه تروريست ها با فاصله دو ساعت . تروريستى در اين آشور دارد
در پى اين حادثه دآتر حكمت حكيم عضو هيأت رئيسه مجلس ملى . آليساهاى بغداد منفجر آردند

 اقدامات عراق از روحانيون و نهادهاى دينى عراق و جهان اسالم خواست با صدور فتواهايى اين
اتخاذ شود و اجازه » تدابير بازدارنده اى«وى همچنين از دولت عراق خواست . تروريستى را محكوم آنند

 .ندهد آه اين افراد تخم تفرقه دينى بين مسيحيان و مسلمانان عراق پاشيده و به آنها آسيب برسانند
 سقوط دو هلى آوپتر آمريكايى• 

كايى بعدازظهر روز شنبه در جنوب غرب بغداد سقوط آرده و باعث در يك تحول ديگر دو هلى آوپتر آمري
ارتش آمريكا با صدور اطالعيه اى گفت . آشته شدن دو سرباز آمريكايى و مجروح شدن دو نفر ديگر شد

 هلى آوپتر خود را ٢٧ارتش آمريكا تاآنون حداقل . درباره علت سقوط اين دو هلى آوپتر تحقيق مى آند
تعدادى از اين هلى آوپترهاى ساقط شده در اثر آتش افراد . عراق از دست داده استاز آغاز حمله به 

از سوى ديگر به گزارش شبكه خبرى الجزيره يك منبع پارلمانى در اوآراين . مسلح ناشناس بوده است
. دگفته است صرف نظر از نتايج انتخابات آينده عراق، اين آشور نيروهاى خود را از عراق خارج خواهد آر

اين منبع افزود در حال حاضر اوآراين سه گزينه را بررسى مى آند آه يكى از آنها مربوط به خروج فورى 
در همين رابطه يك مسئول وزارت . نيروهايش از عراق و دو مورد ديگر مبنى بر آاهش تعداد نيروها است

ا پايان سال جارى را به دفاع آره جنوبى گفت پيشنهاد تمديد دوران خدمت نيروهاى موجود در عراق ت
گفتنى است آره . پارلمان عرضه آرده است و در صورت تصويب اين نيروها در عراق باقى خواهند ماند

 . سرباز دارد آه در استان اربيل در شمال عراق مستقر هستند٣۶٠٠جنوبى هم اآنون 
  آشور براى شرآت در آنفرانس مصر٢٠دعوت از • 

آنفرانس بين )  آذر٣ و ٢( ماه آينده ٢٣ و ٢٢وسط قرار است روزهاى به گزارش روزنامه الشرق اال
مصر دعوتنامه هايى . المللى حمايت از پروسه سياسى عراق در منطقه شرم الشيخ مصر برگزار شود

را براى تونس به عنوان رئيس دوره اى اتحاديه عرب، مالزى رئيس آنونى سازمان آنفرانس اسالمى، 
از جمله ايران، سوريه، اردن، ترآيه، آويت و عربستان سعودى به اضافه آشورهاى همسايه عراق 

و دعوتنامه هايى ) آمريكا، انگليس، آلمان، ايتاليا، آانادا، ژاپن و روسيه(هشت آشور صنعتى جهان 
براى چين به عنوان يكى از اعضاى دائمى شوراى امنيت، هلند رياست آنونى اتحاديه اروپا، آوفى عنان 

ازمان ملل متحد، عمرو موسى دبيرآل اتحاديه عرب و آميسارياى عالى امور سياسى و دبيرآل س
هانى خالف معاون وزير خارجه مصر در امور عربى و نماينده اين . امنيتى اتحاديه اروپا ارسال آرده است

هره آشور در اتحاديه عرب اخيرًا با سفر به آشورهاى همسايه عراق و آاردار سفارت اين آشور در قا
نشستى برگزار آرد و آنها را از تدابير و آمادگى هاى مصر براى اين آنفرانس مطلع آرد و مواضع اين 

آشور را درباره اين آنفرانس و نتايج و بيانيه ها با تصميماتى آه آنها انتظار دارند اين آنفرانس داشته 
يانيه پايانى است آه به قاهره منتظر واآنش اين آشورها به تهيه پيش نويس ب. باشد، جويا شد

منابع روزنامه الشرق االوسط پيش بينى آردند آه بيانيه . نشست وزيران امور خارجه ارسال شود
همچنين انتظار . پايانى خواستار ارائه آمك براى برگزارى موفقيت آميز روند انتخابات عراق خواهد شد

 عراق در خصوص تالش براى بازگرداندن مى رود در بيانيه پايانى مطالبات مشخصى را از دولت آينده
بيانيه پايانى آنفرانس شرم الشيخ به وضعيت نيروهاى . امنيت و ثبات به اين آشور مطرح آنند

چندمليتى و درخواست از آنها براى ايجاد يك برنامه زمان بندى شده براى خروج آنها از عراق براساس 
بار پيشنهاد برگزارى يك آنفرانس بين المللى با آمريكا نخستين .  اشاره خواهد آرد١۵۴٩قطعنامه 

مشارآت آشورهاى همسايه عراق براى حمايت از روند سياسى عراق را داد و اين پيشنهاد مورد 
به نظر آارشناسان موفقيت اين آنفرانس در گرو . استقبال آشورهاى همجوار عراق نيز قرار گرفت

ه اگر دولت موقت عراق تا آن زمان بتواند امنيت را برقرار به اين معنا آ. شرايط امنيتى عراق خواهد بود
 .آند شرايط براى برگزارى انتخابات آينده اميدوارآننده خواهد بود

 پايان مهلت تحويل سالح و اصابت خمپاره• 
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منابع پزشكى عراق گزارش دادند آه اصابت خمپاره در روز يكشنبه در نزديكى ورزشگاهى آه به محل 
به . ح در شهرك صدر در بغداد تبديل شده بود، دو آشته و شش زخمى برجا گذاشتجمع آورى سال

دو : بغداد به اين خبرگزارى گفت» ابن النفيس«گزارش خبرگزارى فرانسه از بغداد، يك پزشك بيمارستان 
» محمد آاظم«. منتقل شده اند» الكندى«آشته و دو زخمى آه حال آنان وخيم است به بيمارستان 

چهار نفر در اين مرآز مورد پذيرش «: بغداد نيز پيشتر به اين خبرگزارى گفت» الكندى«بيمارستان آارمند 
بر » .منتقل شدند» ابن النفيس«قرار گرفتند آه دو نفر به بيمارستان اعصاب و يك نفر نيز به بيمارستان 

رين روز عمليات خلع پايه اين گزارش، پيش از حمله مذآور صدها تن براى تحويل سالح هاى خود در آخ
سرهنگ گارد ملى و عضو » مهدى زاير«. هجوم آورده بودند» الصناعه«سالح اين شهرك، به ورزشگاه 

امروز، آخرين روز محسوب مى شود اما احتمال تمديد : آميته دريافت سالح به خبرگزارى فرانسه گفت
وزير مشاور در امور امنيت » م داوودقاس«اين درحالى است آه براساس بيانيه دفتر . اين زمان وجود دارد

در اين . ملى عراق، اين عمليات قرار بود طبق تاريخ از پيش اعالم شده، ديروز يكشنبه به پايان برسد
در عين حال . از روز دوشنبه يى مهرماه عمليات جست وجو در خانه ها آغاز مى شود: بيانيه آمده است

ن دريايى آمريكا گفت آه در اين عمليات صدها سالح جمع سخنگوى تفنگدارا» برايان او مالى«ستوان 
ما هنوز هزاران . آورى شد اما نتيجه آن طور آه انتظار مى رفت، نبود و ما به هدف خود دست نيافتيم

سرهنگ زاير نيز تصريح آرد آه در جريان اين عمليات آه . هزار سالحى را آه انتظار داشتيم، نديده ايم
ز شده، چهار عضو آه قصد تشكيل يك گروه سرقت اموال مردم را داشتند، از دوشنبه گذشته آغا

به گفته زاير، بسيارى از سالح هاى تحويل داده شده، قديمى و بسيار نامناسب . دستگير شدند
فرمانده نيروهاى آمريكايى در شهرك صدر نيز پيش از اين گفته بود آه » آبى آبرامز«سرهنگ . هستند

 .هستند» غيرقابل استفاده«يا » قديمى«ل داده شده، اآثر سالح هاى تحوي
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
  مهر26:  تهرانیروزنامه ها 

  2004 اآتبر  17 – 1383 مهر 26ه یکشنب -بی بی سی 
ری روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود تاثير انتخاب هر کدام از نامزدهای رياست جمهو

آمريکا بر ايران را مطرح کرده و از تصميم های مشترک آمريکا و اروپا در مورد فعاليت های هسته ای 
  .ايران نوشته اند که گفته می شود هفته آينده توسط کشورهای بزرگ اروپايی به تهران ابالع می شود

ر انتخابات رياست نظرات نامزدهای چمهوری خواهان و دموکرات ها د" بوش يا کری؟" با سئوال شرق
جمهور آمريکا درباره ايران را بررسی کرده و نوشته است که جمهوری اسالمی به درستی درک می 

کند که هر دو حزب دموکرات و جمهوريخواه ميانه ای با ايران ندارند اما پيروزی بوش بدترين چيزی است 
  .که ممکن است رخ دهد

 اولين محافظه کاری است که در ايران منفورتر از دموکرات اين روزنامه اظهار نظر می کند که جورج بوش
هاست و می افزايد که ديپلمات های ايرانی، با توجه به شرايط عراق و پرونده هسته ای، با احتياط زياد 

درباره انتخابات آمريکا موضعگيری می کنند و معتقدند بوش و کری يکسان هستند اما خود ته لهجه 
  . دموکرات دارند

 از زبان يک کارشناس بورس نوشته است که با توجه به انتخابات آمريکا بورس اوراق بهادار تهران ماداعت
در ماه های آينده دچار شوک هايی خواهد شد که مقطعی است و در صورت انتخاب جان کری در مدت 

  .کوتاهی پايان می گيرد
وشته به نظر می رسد اروپاييان در ، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، در صدر اخبار خود نايران

مقابل کسب حمايت آمريکا، موافقت کرده اند تا اگر طرح آنها در قبال ايران به شکست منجر شود، با 
  . مجازات های اقتصادی ايران موافقت کنند

اين روزنامه پيش بينی کرده که برخورد با پرونده هسته ای ايران و ارجاع آن به شورای امنيت به نحوه 
پاسخ ايران به اين پيشنهاد اتحاديه اروپايی بستگی خواهد داشت، پاسخی که چه قبول و چه رد آن 

  . پيامدهايی برای کشور در پی خواهد داشت
 در صدر اخبار خود خبر داده که کشورهای اروپايی سرانجام در هماهنگی با جمهوری اسالمیروزنامه 

 سازی اورانيوم توسط ايران، قطع کامل فعاليتهای غنی آمريکا و در راستای متوقف کردن فعاليت غنی
  .سازی اورانيوم را خواستار شدند

اين روزنامه در سرمقاله خود بار ديگر تکرار کرده که مذاکرات با اروپا نتيجه ای نخواهد داشت چون آنها 
  . در يک سال گذشته نشان داده اند که قابل اعتماد نيستند

موافقت ) طرف اصلی مناقشه هسته ای ايران(از آنکه دولت آمريکا  نوشته است يک روز پس شرق
خود را با طرح اروپا به کسب اطمينان از توقف غنی سازی اورانيوم در ايران موکول کرد، تهران در اولين 

  .پيام خود به اروپا بر حق برخورداری خود از فن آوری هسته ای پای فشرد
عمادالدين باقی را که به جرم نوشتن کتابی درباره قتل های  دادگاهی در تهران، که شرقبه نوشته 

زنجيره ای به يک سال حبس تعليقی محکوم و با اعتراض دادستان پرونده وی را دوباره بررسی کرده 
  . بود، اين نويسنده و جامعه شناس را به يک سال حبس قطعی تعزيری محکوم دانسته است

که قصد داشت برای شرکت در يک سخنرانی از کشور خارج عمادالدين باقی هفته گذشته در زمانی 
  .شود توسط ماموران مراقبت ممنوع الخروج اعالم شد و از سفر باز ماند

www.iran-archive.com 



 حاکی است که دادگاه تبريز با آزادی مشروط انصاف علی هدايت، روزنامه نگار شرقخبری در 
ميت می تواند از زندان آزاد شود، آدربايجانی که مطابق قانون با گذراندن دو سوم از دوره مدت محکو

  . موافقت نکرده است
، رييس دادگاه گفته است که وی به اندازه کافی متنبه نشده و حاضر به دادن تعهد شرقبه نوشته 

  . خودداری از تکرا اعمال گذشته خود نيست
که تعهدی را انصاف علی هدايت خود را از تمامی اتهامات مبرا می داند و به همين جهت اعالم داشته 

  . برای خالصی از زندان امضا نمی کند
 و ده ٣ خبر داده که ديروز در خيابان شريعتی تهران يک محموله اسلحه تيربار و مسلسل ژ ـ آفتاب يزد

  . ها فشنگ کشف شد که بدون صاحب رها شده بود
  .بود نيز از کشف اسلحه در جنوب کشور خبر داده که توسط يک عراقی انبار شده همبستگی
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