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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 -ژيم ايرانپروژه اتمي ر

  
  ها بازتاب برنامه اتمى ايران در رسانه

 2004 اآتبر  18 – 1383 مهر 27ه دوشنب:رادیو آلمان
المللى است آه  مشاجره بر سر برنامه اتمى جمهورى اسالمى ايران آماآان يكى از مسائل حاد بين

هاى آلمان نيز در آستانه تالش جديد آشورهاى  روزنامه. ى غرب داردها بازتابى گسترده در رسانه
 . اند اروپايى براى متقاعد ساختن دولتمردان ايران به سياست اتمى اين آشور پرداخته

 : امروز در گزارشى در اينباره از جمله چنين نوشته استSüddeutsche Zeitungروزنامه 
در اين هفته آخرين تالش ديپلماتيك خود براى خاتمه دادن به مشاجره آلمان، فرانسه و بريتانيا برآنند تا "

اين در حالى است آه تهران ديروز بار ديگر بر سياست خود پافشارى آرده و . اتمى ايران انجام دهند
تصريح نمود آه هر تالشى آه بر آن باشد تا حق ايران را براى استفاده صلح آميز از نيروى اتمى پايمال 

 ."ز نظر اين آشور پذيرفتنى نيستسازد، ا
ديپلماتهاى سه آشور ياد شده روز جمعه گذشته براى هماهنگ ساختن سياست اروپا و آمريكا در 

قرار بر آن . رابطه با برنامه اتمى ايران، برنامه و سياست خود را به اطالع مسئوالن دولت آمريكا رساندند
مر غنى سازى اورانيوم، غرب چشم انداز اقتصادى است آه در صورت پذيرش سياست خاتمه دادن به ا

اين در حالى است آه هنوز از نكات موجود در اين برنامه اطالع . روشنترى در برابر ايران ايجاد آند
روزنامه واشنگتن پست . رسمى منتشر نشده است و جزييات اين برنامه براى عموم ناروشن است

قرار بر اين است آه اين گفتگو .  روز پنجشنبه اعالم آرده استتاريخ گفتگو سه آشور اروپايى و تهران را
 .در وين برگزار شود

طبق گزارش منتشر شده از سوى روزنامه نيويورك تايمز، دولت آمريكا نسبت به سياست اروپا در قبال 
ورى آمريكا بارها از اين ادعا دفاع آرده است آه جمه. جمهورى اسالمى ايران شك و ترديد فراوان دارد

. اى اهداف نظامى خود را دنبال ميكند اسالمى ايران زير چتر استفاده صلح آميز از نيروى هسته
اند تا بيست و پنجم  المللى انرژى اتمى نيز از دولتمردان ايران درخواست نموده مسئوالن آژانس بين

سئله ايران به شوراى دولت آمريكا خواستار ارجاع م. نوامبر سياست غنى سازى اورانيوم را پايان دهند
 . امنيت سازمان ملل است

المللى انرژى  روزنامه زود دويچه تسايتونگ در ادامه مينويسد آه ايران همكارى الزمه را با آژانس بين
روزنامه فرانكفورتر آلگماينه تسايتونگ نيز در شماره امروز خود خبر آوتاهى پيرامون قرار . اتمى ندارد

اين روزنامه در ادامه . ى و ايران در روز پنجشنبه در وين منتشر آرده استگفتگوى  سه آشور اروپاي
مينويسد گرچه آمريكا نسبت به نتيجه تالش آشورهاى اروپايى چندان خوش بين نيست اما مخالفتى 

 .با برگزارى اين گفتگو ندارد
ى مسئوالن  د آه گفتگو نيز امروز با انتشار گزارشى در اينباره مينويسNeue Zürcher Zeitungروزنامه 

سه آشور بريتانيا، فرانسه و آلمان با مقامات آمريكايى در روز جمعه آه در حاشيه همايش آشورهاى 
اين روزنامه مينويسد آه اروپا بر آن است تا از .  برگزار شد، نتيجه چندانى بهمراه نداشتG-8عضو گروه 

. را از ادامه برنامه اتمى خود منصرف سازدطريق ايجاد امكانات اقتصادى مختلف دولتمردان ايران 
اى دارد به تالش سه آشور آلمان، فرانسه و بريتانيا در سال گذشته ميالدى  گزارشگر اين روزنامه اشاره

. و مينويسد، دولت ايران به تعهدات خود در آن گفتگوها پايبند نماند و عمال برنامه اتمى خود را ادامه داد
در . شورهاى غربى بر سر تاآتيك و راهكار مقابله با ايران اتفاق نظر ندارنداين روزنامه مينويسد آ

حاليكه آمريكا از در پيش گرفتن سياستى قاطع در برابر ايران جانبدارى ميكند، آشورهاى اروپايى 
  .عليرغم ناآامى دور نخست تالش خود، خواهان ادامه همان سياست هستند

 
ظرف يك يا دو سال آينده به هدف خود يعني توليد بمب  صميم بگيردرهبري ايران در صورتي آه امروز ت

 . يابدمی اي دست  هسته
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المللي انرژي اتمي تاآيد آرد، بهترين و  مدير آل آژانس بين" محمد البرادعي: "خبرگزاري فارس
 .وگو است هاي ديپلماتيك و گفت به راهاي ايران، توسل  ترين راهكار براي حل مشكل هسته مناسب

هايش با  محمد البرادعي در تماس«: روزنامه الوطن چاپ عربستان در شماره امروز خود نوشت
اي  ترين راه براي حل مشكل هسته مسووالن آمريكايي و اروپايي تاآيد آرده است آه بهترين و مناسب

 » . با تهران خواهد بود جانبه وگوهاي چند مللي و گفتال هاي ديپلماتيك و همكاري بين ايران، توسل به راه
هاي رسمي آمريكايي و اروپايي اطالع داده است،  ها و گروه به ادعاي الوطن، البرادعي اخيرا به جريان

اي براي  اي مسالمت آميز خود را به برنامه رهبري ايران در صورتي آه امروز تصميم بگيرد برنامه هسته
تواند ظرف يك يا دو   آند و مقادير باال و آافي از اورانيوم را غني سازي آند، مياهداف نظامي تبديل

 . اي دست يابد سال آينده به هدف خود يعني توليد بمب هسته
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به نوشته الوطن، البرادعي در عين حال افزود، اطالعي در دست ندارد آه رهبري ايران در حال حاضر 
 . اند يا خير اي گرفته  بمب هستهعمال تصميم قطعي و نهايي براي توليد

  
  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 

 
والمسلمين هاشمي رفسنجاني با ارائه تحليلي از شرايط داخلي و موقعيت ايران در نظام  االسالم حجت
بعد از انقالب  ما تعارض افراطي است آه در ربع قرن  چالش اصلي در داخل جامعه«: المللي، گفت بين

 ».اسالمي سابقه نداشته است
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، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام )ايسنا(به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران 
در ديدار شوراي مرآزي مجمع متخصصان ايران و جمعي از نمايندگان مجلس ) دوشنبه(عصر امروز 

 نيروهاي دلسوز انقالب و آشور آوشش  الزم است همه«: مي، با بيان اين مطلب افزودشوراي اسال
آنند تا فضاي تعارض جاي خود را به هماهنگي و تعاون نسبي بدهد؛ در غير اين صورت استقبال از خطر 

 ».آردن است
اي اساسي و ه اي رسيده است آه بايد تصميم وي با اشاره به اينكه در حال حاضر آشور ما به مرحله

هاي استكباري  از دشمنان و قدرت«: ها در جا زدن عبور آند، ادامه داد اي اتخاذ آرد تا از چالش شجاعانه
جز آارشكني و يافتن نقاط ضعف انتظاري نيست؛ اما با آمال تاسف در داخل برخي بجاي تقويت 

 ».ها هستند تها و ناديده گرفتن قو مديريت و طرحهاي راهبردي، درصدد بزرگنمايي ضعف
 رياست جمهوري اشاره  هاشمي رفسنجاني در بخشي از سخنانش به دورنماي انتخابات نهمين دوره

هاي داخلي و خارجي فراوري آشور و مطالبه تحول، تعارض موجود اداره  با توجه به چالش«: آرد و افزود
 ».آشور براي رييس اجرايي آينده را دشوار خواند

مع متخصصان و جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي براي حضور در وي در پاسخ به دعوت مج
مصلحت نظام اين است آه دنيا احساس آند ايران از «:  رياست جمهوري، گفت انتخابات نهمين دوره

 ».حيث دارا بودن انسانهاي توانا مستعد است و در انقالب قدرت ساختن مديران اليق فراوان است
 عمر خود را نيز صرف خدمت به انقالب  من به عنوان يك سرباز انقالب بقيه«: هاشمي رفسنجاني افزود

و اسالم خواهم آرد و در هر مصدري آه نظام و مردم احساس آنند وجودم در آن مثمرثمر است، حضور 
دهم آه فرد صالح و تواناي ديگري مسووليت اداره قوه اجرايي آشور را به  خواهم يافت؛ اما ترجيح مي

 ».بگيردعهده 
البته عنصر جديد براي نظام . ايم هنوز زود است آه قضاوت آنيم آه به اين ضرورت رسيده«: وي گفت
 ».بهتر است

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ايجاد فضاي تعاون نسبي، اشتغال، شيوه آارآفريني جديد، 
 ترقي جامعه ذآر تراشي را از راهكارهاي مهم پيشرفت و سياست واقعي، تعامل جهاني بجاي دشمن

اي وارد آشور نخواهد نشد،  هاي داخلي و خارجي نه تنها سرمايه در صورت وجود نزاع«: آرد و افزود
 ».بلكه موجبات فرار سرمايه از آشور را فراهم خواهد آرد

اي  در ابتداي اين ديدار، اعضاي شوراي مرآزي مجمع متخصصان، آقايان دآتر زارع، نصيري، آقايي، زواره
آننده در اين جلسه نظرات خود را در مورد شرايط سياسي  مايندگان مجلس شوراي اسالمي شرآتو ن

 .آشور ارائه دادند
  

 اروپا هم فريبكار است  
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 آشور صنعتي ماموريت يافته اند تا ضمن 8 فرانسه و آلمان پس از اجالس سران, سه آشور انگليس 

توقف آامل و هميشگي چرخه توليد سوخت اتمي را به مسئولين , مذاآره با جمهوري اسالمي ايران 
هم اتحاديه اروپا با اتخاذ موضع وقيحانه  » 8جي ـ « اگرچه قبل از برپائي اجالس . ايراني تحميل آنند

سعي , لكن پس از تشكيل اجالس مزبور , سما اعالم آرد را ر» چماق و هويج « اي انتخاب سياست 
 . يك بعد جهاني داده شود تا ديگر فقط يك طرح اروپائي قلمداد نگردد, شده به اين سياست 

مروري بر روند تحوالت گذشته داشته باشيم تا به اين جمع بندي روشن , خوبست در موقعيت آنوني 
فرانسه و آلمان , انگليس . بيشرمانه در قبال ما عمل آرده است برسيم آه اتحاديه اروپا تا چه اندازه 

معرفي آردند و چنين وانمود ساختند آه گويا در صدد رفع مشكل » ميانجي بيطرف « ابتدا خود را 
قرار دادند و از اين » وجه المصالحه « هستند ولي واقعيت اين بود آه آنها جمهوري اسالمي ايران را 

 . كالت خود با آمريكا را حل و فصل آردندمسائل و مش, طريق 
همين , دقيقا به همين دليل بود آه هم در اجالس خرداد ماه و هم در اجالس شهريور ماه شوراي حكام 

پيش نويس قطعنامه ضدايراني را آه , سه آشوري آه خود را باصطالح ميانجي معرفي مي آردند 
دقيقا عليه جمهوري ,  درجه اي 180ند و با يك چرخش ارائه آرد, آمريكا براي آنها تدوين آرده بود 

 . اسالمي ايران موضع گرفتند
اين تجربه هاي تلخ به ما نشان داد آه اروپا از خودش استقالل راي و استقالل عمل ندارد و در واقع نوآر 

قرار داده » وجه المصالحه « دقيقا ايران را , حلقه به گوش آمريكاست و بخاطر حل مشكالتش با آمريكا 
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بدين ترتيب چه دليلي دارد آه باز هم به اين مثلث . و از واشنگتن در جاهاي ديگر امتياز گرفته است 
در حاليكه دقيقا مي دانيم آه آنها در مسير , فرصت هاي تازه اي براي تامين اهدافشان بدهيم , شوم 

ستفاده را آرده اند و باز هم نهايت سوا, از اين فرصتهاي طالئي , حل مشكالت خودشان با آمريكا 
 . خواهند آرد

تعهداتي در قبال ايران داشتند ولي امروزه ديگر از ,  آشور در چارچوب توافقات تهران و بلژيك 3اين 
چرا چون بهره هاي مورد . تعهدات آنها آمترين خبري نيست و تمايلي به يادآوري آن تعهدات هم ندارند

انگليس و فرانسه دقيقا به منزله اثبات فريبكاري آنها ,  بر تعهدات آلمان انتظار خود را برده اند و تاآيد
 . خواهد بود

عقل و منطق ايجاب مي آند آه مسئولين پيگيري پرونده اتمي ايران صريحا با مردم سخن بگويند و 
و از در صدد فريب دادن جمهوري اسالمي ايران بوده ,  آشور اروپائي 3صراحتا اعالم آنند آه اين هر 

طبعا جمالت تكميلي بايستي شامل اين نكته باشد . حسن نيت اضافي ما شديدا سواستفاده آرده اند
آه جمهوري اسالمي ايران اجازه و فرصت نخواهد داد آه از حسن نيتش بيش از اين سواستفاده شود 

 . يابي مي آندو مذاآره با هيئت اروپائي را صرفا در چارچوب فرصتي براي تبيين ديدگاههاي خود ارز
مملو از تبليغات ضدايراني در همين مقوله است آه , امروزه صفحات روزنامه ها و پايگاههاي خبري غرب 
ايران را به توقف غني سازي اورانيوم و نابودي آامل ! بايستي به هر قيمت ممكن يا با چماق يا با هويج 

سپر بالي « ه اين روزها اروپا را مقامات واشنگتن آ. چرخه توليد سوخت هسته اي مجبور ساخت 
صراحتا درباره ضرورت نابودي تمامي تاسيسات و انهدام دستاوردهاي هسته اي , آرده اند » آمريكا 

را در دستور آار خود قرار داده » محروم آردن ايران از فناوري هسته اي « ايران سخن بميان آورده اند و 
تنها در پي متوقف آردن غني سازي اورانيوم از سوي ايران آشورهاي اروپائي و آمريكا « و مي گويند 

 » . بمدت محدودي نيستند بلكه آنها قصد دارند برنامه غني سازي ايران را آامال متوقف آنند
تهران بايد برخي برنامه هاي , در توافق احتمالي « : روزنامه گاردين چاپ انگليس در اين مورد مي گويد 

 » . نابود آند, انيده اتمي را آه به پايان رس
 آه ديگر حتي بحث بر سر جداسازي فعاليتهاي هسته اي به دو يك نكته ظريف در اين ميان اينست

دسته صلح آميز و نظامي هم نيست بلكه اساسا غرب درصدد تحميل اين نكته است آه ايران نبايستي 
براي ايران » قلمرو ممنوعه « بايد يك , وارد قلمرو تكنولوژي هسته اي شود و در واقع تكنولوژي اتمي 

 . تلقي گردد
ي در اين ميان آنست آه چرا ما بايستي در موضعي قرار بگيريم آه مخاطبين ما به خودشان سئوال جد

با چنين محدوديت ها و محروميت ها و , جرئت بيان چنين مطالبي را بدهند حتي پذيرش ان پي تي هم 
ن و در واقع غرب نه تنها سعي دارد آنچه را آه از طريق استناد قواني. ممنوعيت هائي مالزم نيست 

بلكه حتي باالتر از آن هم با اعمال فشار و جوسازي و , عملي سازد , مقررات بين المللي ميسر است 
آشورهاي مستقل را از ورود به قلمرو تحقيقات اتمي براي هميشه , شانتاژ سياسي ـ تبليغاتي 

 . محروم سازد
 مذاآره با مخاطبيني آه ما در. حتي پذيرش بحث و مذاآره درباره اين مسائل هم تحقيرآميز است 

در , حتي اگر موضع متين و منطقي خودمان را هم تكرار آنيم , درصدد القاي چنين شبهاتي هستند 
واقع حقارت ناشي از ضرورت بحث در اين باره را پذيرفته ايم و حال آنكه ايران اسالمي در چارچوب 

به , وم و فناوري صلح آميز هسته اي حق طبيعي خود مي داند آه در قلمرو عل, تي . پي . ضوابط ان 
 . تحقيقات و فعاليت هاي خود ادامه دهد

اين بدان معني است آه حتي اگر ديگران هم به داليل سياسي خاص و دشمني ذاتي با همه 
نخواهند حق ما را براي انجام تحقيقات اتمي و داشتن چرخه توليد سوخت اتمي , آشورهاي اسالمي 

 اين امر به خودي خود وجود دارد و نكته اي نيست آه چماق يا هويج اروپائي و ,به رسميت بشناسند , 
 . چيزي را در اين مقوله تغيير دهد, آمريكائي بتواند 

اصل اعتراف اتحاديه اروپا به انتخاب شيوه چماق و هويج نشان مي دهد آه آنها پذيرفته اند آه 
ين حق مسلم جمهوري اسالمي ايران را ناديده حرفشان منطق ندارد و از روال منطقي نمي توانند ا
 . بگيرند و يا آنرا از داشتن چنين حقي محروم آنند

اگر مخاطبين ما اصرار مي ورزند آه . يك مقوله دو طرفه است , نيز در اين مورد » اعتمادسازي « بحث 
ب شود و حال آنكه بطور همزمان اعتماد ايران اسالمي نيز بايستي جل, بايستي اعتماد آنها جلب شود 

, اين بدان معني است آه اروپائي ها . مخاطبين اروپائي ما هرگز در جهت اعتمادسازي حرآت نكرده اند
فريبكارند و در مذاآره با آنها بايد اصل را بر عدم , آلمان و فرانسه , يا الاقل سه آشور اروپائي انگليس 

 . اعتماد گذاشت 
 

  نيروهاي موثر در آينده عراق  و دولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  خواهد شد مهي به کردستان عراق ضمی همه پرسیکرکوک پس از برگزار: یبارزان
 2004 اآتبر  18 – 1383 مهر 27ه دوشنب

 اداره شهر ی همه پرسیپس از برگزار:  کرددي حزب دمکرات کردستان عراق امروز دوشنبه تاکسيرئ
 .  عراق سپرده خواهد شد کرکوک درشمال عراق به کردستانزينفت خ
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 حزب دمکرات کردستان سي رئی فرانسه، مسعود بارزانی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 عراق ی ملیکپارچگی برضرورت حفظ وحدت وهی سوری جمهورسي با بشاراسد رئدارمیدرد: عراق گفت

 . کردمديتاک
 
 کنفرانس کیزه خود به دمشق در سفر سه روانی حزب دمکرات کردستان عراق پس از پاسيرئ

 می کردی آن کرد هستند را بررستی شهرکرکوک که اکثرتي وضعی سازیما عاد:  گفتیمطبوعات
 . خواهد شدمهي به کردستان عراق ضمی شهربه زودنی انیبنابرا

 حزب دمکرات سي رئی ومسعود بارزانهی سوری جمهورسيبشار اسد رئ:  اعالم کردهی سوریخبرگزار
 . کردنددي عراق تاکی ملیکپارچگی خود بر ضرورت حفظ و یدارهایعراق در سلسله دکردستان 

 حال ني منطقه بود وآنها درعی عراق و تحوالت جاری اوضاع کنونني گزارش، محورمذاکرات طرفنیبنابرا
 هاي کامل به عراقتي و ثبات و بازگرداندن حاکمتي امنجادی به ایابي عراق جهت دستیکپارچگیبرضرورت 

 . کردنددي کشور تاکنی دادن به اشغال اانیوپا
دمشق :  کشورش را از مردم عراق اعالم کرد وگفتتی حماهی سوری جمهورسيرئ:  افزودی خبرگزارنیا

 . آنها قرار دهداري رفع همه مشکالت مردم عراق تمام امکانات خود را دراختیآماده است تا برا
 ی خواستارهمه پرسی تظاهراتیر کرکوک با برگزار شهمي مقی اکتبرگذشته صدها کرد عراقدردوم

 . به کردستان شدندزي شهر نفت خنی کردستان عراق والحاق اندهیدرمورد آ
 اعراب ، کردها و اني می اختالفات2003 لی سابق عراق درآورکتاتوری حکومت صدام دی سرنگوناززمان

حاق سه منطقه به حکومت خودمختار ترکمانها بر سر شهر کرکوک بروز کرده چرا که کردها خواستارال
 .خود درکردستان شده اند

 کردن شهر کرکوک کند دردهه پنجاه ی سابق عراق اقدام به عربمی رژنکهی از اشي پندی گوی ماکراد
 . دادندی کرکوک را کردها شکل متیاکثر

  
  * ساعت گذشته24ها در عراق در  ي درگيري گزارشي از ادامه*

 2004 اآتبر  18 – 1383 مهر 27ه دوشنب
در مقابل يك پاسگاه پليس در بغداد و  ي انتحاري ي هوايي و گلوله باران فلوجه، حمله ي حمله ادامه

اي به استاديوم ورزشي بغداد پس از ورود عالوي  خمپاره ي  تن، حمله28آشته و زخمي شدن بيش از 
ها در بغداد،   و ديگر سفارت خانهي استقرار سفارت استراليا در منطقه به استاديوم، انفجار يك خودرو

مناطق  ها ميان نيروهاي آمريكايي و نيروهاي مقاومت در مرز سوريه و شهر مرزي قايم و درگيري ي ادامه
ي  پايان دوره  پليس عراقي هنگام بازگشت از9عسكري و شهدا در شرق و جنوب فلوجه، آشته شدن 

  .در عراق بودند) يكشنبه) تحوالت روز گذشته زنداني ابوغريب از 200آموزشي در اردن و آزادي 
عراق همچنان  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، دولت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي خارجي را از شهر  تروريست خواهد براي جلوگيري از بروز حمالت سراسري، از ساآنان فلوجه مي
  .خارج آنند

مايلي بغداد  40 ها در سراسر فلوجه واقع در اندازي و گلوله باران تانكسراسر روز گذشته صداي تير
  .آردند هاي شرقي و جنوبي شهر حمله شد و نيروهاي عراقي به حاشيه شنيده مي

ي شهر  مسكوني حومه ي اصلي منتهي به بغداد جريان دارد و دود غليظي از مناطق ها در جاده درگيري
  .سمان بلند استيعني مناطق عسكري و شهدا به آ

شدن سه  ي شاهدان، يك خودروي نظامي در شرق فلوجه در آتش سوخته و پزشكان از آشته به گفته
  .اند تن در اين شهر خبر داده

هوايي عليه نيروهاي  هاي آوچك، تانك، توپ، خمپاره و هفت عمليات گويند آه از سالح ها مي آمريكايي
  .اند مساجد پناه گرفته ستند آه نيروهاي عراقي درآنها مدعي ه. اند فلوجه استفاده آرده

ي  براي يك حمله ها خود را رسد آه آمريكايي با شكست مذاآرات ميان دولت و مردم فلوجه، به نظر مي
  .آنند سراسري به اين شهر آماده مي

سي جهت برر همچنين دقايقي پس از ورود اياد عالوي، نخست وزير عراق به استاديوم ورزشي بغداد
  .ي پرداخت پول در ازاي سالح به شبه نظاميان، يك خمپاره منفجر شد نحوه

ي  استقرار سفارتخانه ي بغداد محل ي جازريه گذاري شده در منطقه اواخر روز گذشته يك خودروي بمب
  .ي ديگر منفجر شد استراليا و چند سفارت خانه

  .اند شده  تن زخمي30آشته و ي وزارت آشور عراق، در اثر اين انفجار شش تن  به گفته
جنوب بغداد در   مايلي25 پليس عراقي هنگام بازگشت از آموزش در اردن 9پليس عراق نيز اعالم آرد 

  .ي لطيفيه واقع در هدف حمله قرار گرفته و آشته شدند منطقه
ن زخمي ت 13 در درگيري ميان سربازان آمريكايي و نيروهاي عراقي در مرز سوريه، چهار تن آشته و

  .شدند
امنيتي و اعالم اين آه  هاي  زنداني ابوغريب پس از بازنگري200ارتش آمريكا همچنين از آزادي بيش از 

پنجمين دوره از آزادي زندانيان ابوغريب  اين. شوند خبر داد آنها ديگر تهديدي براي آمريكا محسوب نمي
  .باشد مي

  
  مداخله رژيم ايران در عراق

www.iran-archive.com 



  
هايي را آه احتمال  دولت عراق درصدد است تا تمام گروه: ز محافل شيعه عراق نوشتالحيات به نقل ا
 .دهد، از قدرت آنار بزند ها به ايران مي وابستگي آن

 2004 اآتبر  18 – 1383 مهر 27ه دوشنب
ي چاپ انگليس به نقل از محافل شيعه ادامه  اين روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  برآناري موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي عراق و روي آار آمدن قاسم داود به جاي وي ساخته: ادد
 .اين اقدام است
 وزير  اين محافل مسووالن امنيتي عراق از جمله حازم شعالن، وزير دفاع، فالح نقيب،: الحيات نوشت

ها  هاي سياسي شبيه به بعثي آشور و قاسم داود، مشاور امنيت ملي عراق را به فرماندهي گرايش
 آنند در رويارويي با ايران متهم مي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مهر27:  تهرانیروزنامه ها

 2004 اآتبر  18 – 1383 مهر 27ه دوشنب:بی بی سی 
اروپا و آمريکا روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود به بحران هسته ای و تصميم های 

درباره فعاليت های ايران در اين زمينه پرداخته و در مورد مسايل داخلی، با طرح نام دکتر مصطفی معين 
به عنوان نامزد رياست جمهوری از سوی اصالح طلبان خبر داده اند که استقبال احزاب از هاشمی 

  .رفسنجانی هم افزون می شود
مانند روزهای گذشته، در عنوان اصلی خود از قول سه تن از ، جمهوری اسالمیدر حالی که روزنامه 

نمايندگان مجلس خبر داده که قبول پيشنهاد کشورهای اروپايی در مورد متوقف کردن چرخه سوخت 
 در گزارشی نظر آفتاب يزدهسته ای به منزله سلطه پذيری و تضييع حقوق نسل های آينده است، 

تقاد از روسيه گفته اند که اين کشور کارت ايران را برای کارشناسان را منعکس کرده که ضمن ان
  . مناسبات خود با آمريکا هزينه می کند و در ساخت نيروگاه بوشهر تعلل می ورزد

 از قول سخنگوی وزارت خارجه نوشته است که هنوز طرح پيشنهادی اروپايی ها به تهران نرسيده ايران
در تحليلی اظهار نظر کرده که سناريوی ايده آل امريکا اين  همشهریکه درباره آن اظهار نظر شود اما 

  .است که ايران خود برنامه توسعه هسته ای خود را برچيند
 روزهای آينده تا ماه نوامبر، روزهايی تعيين کننده برای سياست خارجی همشهریبه نظر تحليلگر 

ليت صلح آميز هسته ای ايران بوده کشور خواهد بود و اتخاذ تصميمی که بتواند تضمين کننده ادامه فعا
  .و پرونده هسته ای ايران را نيز ببندد، کاری بسيار دشوار و سخت است

 در صدر اخبار خود با چاپ طرحی از مصطفی معين نوشته که وی از سوی جبهه مشارکت به شرق
  .عنوان نامزد اين حزب برای انتخابات آينده رياست جمهوری برگزيده است

 روزنامه اصالح طلبان اميد دارند که اين نامزد انتخاباتی اجماعی نسبی در ميان گروه های به نوشته اين
اصالح طلب را به وجود آورد و اگر مير حسين موسوی مورد عالقه بخش سنت گرا بود، معين با استقبال 

  . گروه های پيشروتر جبهه دوم خرداد روبرو شود
 ٧٨رفسنجانی از تاييد وی توسط جامعه روحانيت مبارز و  با چاپ عکس بزرگی از هاشمی اعتماداما 

حزب خبر داده و از زبان يکی از روسای احزاب نوشته که وی به اين دليل در انتظار می ماند که احزاب 
  .پرشمار و اصلی هم موافقتشان را برای دعوت از وی اعالم دارند

صبح است که در روزنامه های مختلف تهران تامين بودجه الزم برای خريد بنزين از جمله اخبار امروز 
  .منعکس شده است

 خبر داده اند که وزارت نفت اعالم داشته که تمام بودجه تعيين شرق و حيات نو اقتصادیدر حاليکه 
شده برای خريد بنزين به دليل گران شدن بهای جهانی نفت و بنزين به پايان رسيده و اگر مجلس يک 

 خبر شرقزارت نفت را تامين نکند يا بايد بنزين گران و يا کوپنی شود، اما ميليارد و نيم درخواستی و
 ۴٠٠داده که در مجلس تنها احتمال تامين هشتصد ميليون دالر وجود دارد و نمايندگان گفته اند که 

  . ميليون دالر باقی مانده را دولت خود از محل صرفه جويی ها تامين کند
رگانی هشدار داده که پول برای خريد بنزين توسط دولت برای تا آبان ماه  از قول وزير بازايرانروزنامه 

کفايت می کند و احتمال داده است که در ماه های آينده شايد صف های دراز در مقابل پمپ بنزين ها 
  .باشيم 

عی روزنامه های تهران خبر داده اند که در آخرين روز هفته به دعوت انجمن صنفی روزنامه نگاران اجتما
در اعتراض عليه دستگيری های تازه روزنامه نگاران برپا می شود و معترضان برای افطار ميهمان اين 

  .انجمن خواهند بود
اعتراض انجمن روزنامه نگاران سه روز بعد از آن صورت می گيرد که صد تن از اصالح طلبان در نامه ای به 

ادن به محدوديت ها و دستگيری ها در حوزه رهبر جمهوری اسالمی خواستار دخالت وی برای پايان د
  . اطالع رسانی شدند

 وکالی دستگير شدگان اعالم داشته اند که وکالتنامه های آنان که مطابق قانون بايد شرقبه نوشته 
  . به سرعت برگردانده و يا به امضای زندانيان برسد همچنان بی جواب مانده است
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و خارج شدن چهار معاون وزارت خارجه از تشکيالت اين وزارتخانه، استعفای دو تن از مقامات قوه قضاييه 
نامه بسيج دانشجويان همراه با درخواست اعزام نمايندگان ايرانی برای نظارت بر انتخابات رياست 

جمهوری آمريکا و تاکيد دوباره نماينده دادستان بر مفسد فی االرض يودن دومين متهم پرونده قتل های 
  . ديگر خبرهای روزنامه های امروز تهران استپاکدشت از جمله
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