
 2004 اآتبر  20 – 1383 مهر 29ه  شنبارهچ  -)520(بولتن خبري ايران نبرد
com.nabard-iran.www://http  

   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 - رژيم ايرانپروژه اتمي

  
 هشدار وزراي خارجه آلمان و انگلستان به رژيم

 2004 اآتبر  19 – 1383 مهر 28ه سه شنب
يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان و جك استرا وزير امور خارجه انگلستان در آنفرانس :همبستگی ملی

جك استرا گفت اميدواريم اين . ايران درمورد برنامه اتمي اش هشدار دادندمطبوعاتي در لندن به رژيم 
يوشكا فيشر به رژيم هشدار داد و گفت . موضوع حل شود و به شوراي امنيت ارجاع داده نشود

بگذاريد از اين فرصت استفاده آنم و يكبار ديگر از رهبري ايران بخواهم به تعهدات خود عمل آند و به «
 ».به اي آه به يك وضعيت جدي منجر خواهد شد دست نزنداشتباه محاس
 روز پنج شنبه مقامات عالي رتبه فرانسه و انگلستان و آلمان با مذاآره -83 مهر 28 -خبرگزاري رويتر

آننده عالي رتبه ايراني ديدار در وين ديدار مي آنند تا آخرين فرصت را به ايران بدهند آه طرح هاي 
جك استرا وزير .  متوقف آند يا با تحريمات احتمالي سازمان ملل روبرو شودغني سازي اورانيوم را

خارجه انگلستان در آنفرانسي مطبوعاتي همراه با يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان يوشكا فيشر 
 .اين پنج شنبه اجالسي توسط مسئوالن سياسي برگزار خواهد شد«آه در لندن برگزار شد گفت 

چه آه ما در روز پنج شنبه دنبال آن هستيم بحث و گفتگو در مورد اجراي آنچه آه آن«جك استرا گفت 
توسط شوراي حكام سازمان انرژي اتمي خواسته شده ا ست و شرايطي آه توسط سه آشور 

 ».مشخص شده است مطرح نخواهد گرديد
 از ايران خواست در ماه گذشته شوراي حكام سازمان انرژي اتمي قطعنامه اي را منتشر نمود و طي آن

فعاليت هاي غني سازي اورانيوم را متوقف آند اما تهران اين خواسته را رد آرد و آنرا غير قانوني 
 .دانست

ما بسيار اميدواريم آه اين موضوع در چارچوب شوراي حكام سازمان انرژي اتمي حل «جك استرا گفت 
 .»گذشت زمان مي توان گفتشود و به سازمان ملل ارجاع داده نشود اما اين را فقط با 

فيشر تأآيد آرد آه ايران غني سازي اورانيوم را متوقف سازد آه پيش از اين به سه آشور اتحاديه اروپا 
 . قول توقف آنرا داده بود2003درسال 

بگذاريد از اين فرصت استفاده آنم و يكبار ديگر از رهبري ايران بخواهم به تعهدات خود «فيشر اضافه آرد
  ».د و به اشتباه محاسبه اي آه به يك وضعيت جدي منجر خواهد شد دست نزندعمل آن

مقامات آلمان، فرانسه و انگليس : هايي آه نامي از آنها نبرد، گزارش داد رويتر به نقل از ديپلمات
 .ي اروپا به ايران ديدار خواهند آرد پنجشنبه هفته جاري با حسن روحاني به منظور پيشنهاد معامله

، اين خبرگزاري انگليسي به نقل از فردي آه وي را )ايسنا(ارش خبرگزاري دانشجويان ايران به گز
مديران سياسي آلمان، فرانسه و انگليس براي ارايه : ديپلمات آشنا از مذاآرات ايران و اروپا ناميد افزود

ي امنيت ملي رسمي پيشنهاد مورد نظرشان به تهران روز پنجشنبه با حسن روحاني، دبير شوراي عال
 .ايران در وين ديدار خواهند آرد
المللي انرژي اتمي به طور  احتمال دارد آژانس بين: هاي غربي افزود اين گزارش به نقل از ديپلمات

 . هاي اروپايي مشارآت نداشته باشد مستقيم در مذاآرات روحاني و ديپلمات
 آشور اروپايي نتايج اين نشست را در اختيار اما قطعا سه: رويتر به نقل از يك ديپلمات ديگر ادامه داد

  .المللي انرژي اتمي قرار خواهند داد محمد البرادعي، رييس آژانس بين
  

 آند  اي را به ايران ارايه مي اتحاديه اروپا پنجشنبه آخرين پيشنهاد هسته
 2004 اآتبر  19 – 1383 مهر 28ه سه شنب

لمان روز پنجشنبه در ديدار با مقامات ارشد مذاآره آننده انگليس و آ مقامات فرانسه، : خبرگزاري فارس
 . سازي اورانيوم ارائه خواهند داد اي ايران در وين، آخرين فرصت را به تهران براي توقف برنامه غني هسته

هاي آشنا به مذاآرات اروپا و ايران در اين خصوص  به گزارش خبرگزاري رويتر از وين، يكي از ديپلمات
دبير شوراي عالي امنيت ملي "( حسن روحاني"تمداران اتحاديه اروپا روز پنجشنبه با سياس«: گفت
 » .ديدار خواهند آرد تا پيشنهاد خود را بطور رسمي به ايران ارائه آنند) ايران

به ادعاي اين ديپلمات آه رويتر از آن به عنوان منبع خبري خود ياد آرد، ايران ممكن است با ارائه اين 
 . نااميد شودپيشنهاد 

المللي انرژي اتمي آه مقر آن در وين اتريش واقع است  ها، آژانس بين بنا بر اين گزارش به گفته ديپلمات
 . هاي اروپايي دخالت نخواهد داشت احتماال بطور مستقيم در مذاآرات ميان روحاني و ديپلمات
محمد " آشور مهم اروپايي مطمئنا سه«: اين گزارش به نقل از يكي از اين ديپلماتها حاآي است

 » .المللي انرژي اتمي را از اين نشست مطلع خواهند آرد مدير آل آژانس بين" البرادعي
انجام " گروه هشت"اين ديدار به دنبال نشست روز جمعه هشت آشور صنعتي جهان موسوم به 

 . شود مي
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ي متقاعد آردن تهران به ايران را برا" تشويق وتنبيه"اتحاديه اروپا در نشست گروه هشت سياست 
 . ها اعالم آرد سازي اورانيوم و در نهايت توقف آامل اين فعاليت هاي غني تعليق فعاليت

  
 دهد آمريكا هيچ تضمين امنيتي به ايران نمي: پاول

 2004 اآتبر  19 – 1383 مهر 28ه سه شنب
ي يا ديگر امتيازها را در وزير امور خارجه آمريكا گفت، واشنگتن هيچ تضمين امنيت: خبرگزاري فارس

 .دهد راستاي ابتكار سه آشور اروپايي به ايران نمي
هاي  دولت بوش از تالش«: افزود» اي تودي اس يو«وگو با شماره امروز روزنامه  در گفت" آالين پاول"

ما آند ا اي ايران حمايت مي انگليس، فرانسه و آلمان براي مذاآره بمنظور خاتمه برنامه تسليحات هسته
 » .در مورد موفقيت آنها ترديد دارد
به محض اينكه آار خود را به اتمام «: ها براي متقاعد آردن ايران گفت وي در مورد تالشهاي اروپايي

توانم چيزي  ام نمي من تا زماني آه پاسخ ايران را نشنيده. رساندند، نتايج مذاآرات را به ما اطالع دهند
 » .بيني آنم را پيش

ه افزود، پاول از سابقه ديپلماتيك دولت بوش در بهبود روابط با چين، هند و پاآستان و افزايش اين روزنام
 . آمك خارجي آمريكا حمايت آرد

ها در مورد عراق حل شده است اما جنگ عراق و شكست در حل  اختالفات با اروپاييوي افزود، 
آفرين احساسات ضدآمريكايي در خاورميانه شده  درگيري اعراب و اسراييل منجر به افزايش مشكل

 . است
اي تودي، وزير امور خارجه آمريكا گفت واشنگتن در حال انجام هر اقدام ممكن براي  اس به نوشته يو

 . راهم آردن شرايط بمنظور برگزاري انتخابات در عراق استف
مساله اصلي . برگزاري انتخابات مورد نظر ما تا پايان ماه ژانويه هنوز ممكن است«: وي تصريح آرد

برقراري امنيت و آموزش نيروهاي عراقي براي رقابت آنها است آه آامال مجهز بوده و قادر به انجام اين 
 » .آار باشند

 افزود، ماه گذشته در مقر سازمان ملل با همتايان خود از اتحاديه اروپا و ديگر آشورهاي صنعتي پاول
 . شود، شرآت آند هاي عراق مي ديدار آرده و قصد دارد در اجالس ماه آينده در مصر آه شامل همسايه

مبني بر برگزاري نامزد دمكرات انتخابات رياست جمهوري آمريكا »  آري جان«وي با اشاره به پيشنهاد 
من در مورد برگزاري آنفرانس «: المللي براي بررسي بحران عراق خاطرنشان آرد آنفرانس بين

پيشنهاد اين بوده است آه تنها اگر . آنند، اطمينان ندارم المللي بزرگتر آه ديگران از آن صحبت مي بين
 » واقعا؟. فرستند  به عراق ميها نيرو ها و آلماني المللي برگزار شود، فرانسوي يك آنفرانس بين

بيني آند نيروهاي آمريكايي چه زماني از عراق خارج  تواند پيش وزير امور خارجه آمريكا گفت نمي
 . شوند اما گفت آه اين روندي تدريجي خواهد بود مي

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
 باران پادگان گارد ملي بغداد عراقي در بم84آشته و مجروح شدن 

 2004 اآتبر  19 – 1383 مهر 28ه سه شنب
 نفر در موشك باران پادگان گارد ملي 84وزارت دفاع عراق از آشته و مجروح شدن : خبرگزاري فارس

 .عراق در شمال بغداد خبر داد
اعالم آرد، يك به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، سخنگوي رسمي وزارت دفاع عراق روز سه شنبه 

 .  آيلومتري شمال بغداد مورد تهاجم موشكي قرار گرفت40پادگان گارد ملي در المشاهده در
 4بر اثر اين حمالت موشكي در پادگان گارد ملي در المشاهده :وي آه خواست نامش فاش نشود،گفت

 .  نفر نيز مجروح شدند80نفر از عناصر گارد ملي آشته و 
 . مي آمريكا اعالم آرده بود، اين پادگان مورد تهاجم موشكي قرار گرفته استپيش از اين سخنگوي نظا

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  مهر28:  تهرانیروزنامه ها 

 2004 اآتبر  19 – 1383 مهر 28ه سه شنببی بی سی 
ولت را نقل کرده اند که روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود گفته های سخنگوی د

از نبودن امکان رسانه ای در دست دولت سخن گفته و به نقل از نظرسنجی های وزارت اطالعات 
  . گزارش کرده اند که نظام ارتباطی و اطالع رسانی دولت با جامعه مختل شده است
هاد يک نماينده بازداشت يک روزنامه نگار ديگر به اتهام حضور در بزرگراه اطالعاتی اينترنت، پيشن

محافظه کار مجلس برای محاکمه صحرايی مسووالن فرهنگی و بحث هايی پيرامون شرکت هاشمی 
  .رفسنجانی در انتخابات رياست جمهوری از جمله عنوان های ديگر روزنامه های امروز تهران است

ايران و طرح  گزارش اصلی خود را به بحث و مصاحبه هايی درباره فعاليت های هسته ای آفتاب يزد
کشورهای اروپايی اختصاص داده که گفته می شود در چند روز آينده تسليم ايران خواهد شد در حاليکه 

  . همچنان به مخالفت خود با اين مذکرات ادامه داده استجمهوری اسالمیروزنامه 
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درباره  در مطلبی با عنوان اروپا هم فريبکارست نوشته حتی پذيرش بحث و مذاکره جمهوری اسالمی
اين مسايل هم تحقيرآميز است و افزوده که ما در مذاکره با اروپايی ها، حتی اگر موضع متين و منطقی 

خودمان را هم تکرار کنيم، در واقع حقارت ناشی از ضرورت بحث در باره گذشتن از حق خود را پذيرفته 
  .ايم

ی قدرتی قوه اجرايی از جمله در  از زبان سخنگوی دولت، با اشاره به بسته بودن دست دولت و بشرق
افتتاح فرودگاه امام خمينی، نوشته است اميدواريم دلسوزان فکری برای اين مساله بکنند زيرا به هر 

 ماه ديگر بر سر کار است و کسانی که برای آينده کشور برنامه دارند، بايد به اين ٨ و ٧حال اين دولت 
   ها توان خدمت به مردم را دارد؟نتيجه برسند که آيا دولتی با اين محدوديت

 خبر داده که يک نماينده محافظه کار مجلس از ضرورت تشکيل دادگاه نظامی برای محاکمه آفتاب يزد
مسئوالن فرهنگی سخن گفته و افزوده است مملکت نياز به يک انقالب فرهنگی و اجتماعی دارد تا به 

  . ويمجهنمی که اروپا و آمريکا آن را هدايت می کنند، نر
محمد تقی رهبر گفته است که اولين قدم در راه اين انقالب را مجلس با ارايه طرح لباس ملی برداشته 

  . است
:  خبرنگاری از وی درباره راهکار انقالب فرهنگی و اجتماعی سئوال کرد و او پاسخ دادشرقبه نوشته 

 خواهيم که در آن دين حاکم استراتژی ما را انقالب اسالمی و اسالم مشخص کرده و ما فرهنگی می
  .آقای رهبر افزوده است که گاهی می گويند اينها طالبانی فکر می کنند، اين ها جوسازی است. باشد

 نشان می دهد در حالی که جلساتی با حضور سران جبهه دوم خرداد برای شرقگزارشی در روزنامه 
شمی رفسنجانی مدام پررنگ تر می بررسی مساله انتخابات آغاز شده است، بحث درباره نامزدی ها

  . شود
در عين حال، همين روزنامه در مقاله ای به قلم يک عضو مجلس ششم از جناح اصالح طلب به 

هواداران اصالحات پيشنهاد کرده حاال که پيروزی حداکثری ممکن نيست، در پی آن باشند که به 
ت کنند و ميرحسين موسوی معاون مصالحه ای تن دهند و مثال از نامزدی هاشمی رفسنجانی حماي

  .اول وی باشد
، بازداشت شده و مردم ساالری خبر داده که جواد غالم تميمی، دبير تحريريه روزنامه ايرانروزنامه 

  . علت بازداشت وی ارتباط با پرونده موسوم به سايت های غيرمجاز بوده است
شهرام رفيع زاده، حنيف مزروعی و اميد  پيش از اين هم روزبه ميرابراهيمی، مردم ساالریبه نوشته 

  . معماريان نيز در اين راستا بازداشت شده بودند
آغاز بازداشت روزنامه نگاران دست اندرکار سايت های اينترنتی ده روز پيش با چاپ مقاله ای با عنوان 

  .شبکه عنکبوت در روزنامه کيهان آغاز شد
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