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

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

  
 سازي اورانيوم با قيد دو فوريت تقديم هيات رئيسه مجلس شد طرح توقف تعليق غني

  2004 اآتبر  26 -1383 آبان 5ه سه شنب
 دو سازي اورانيوم و توقف اجراي موقت پروتكل الحاقي، با قيد طرح توقف تعليق غني: خبرگزاري فارس

 . فوريت از سوي نمايندگان تقديم هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي شد
با توجه به پيشنهادات اروپا در : به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، در اين طرح آمده است

اي خود را به طور دائم  اند، ايران به طور آلي چرخه سوخت هسته نشست چهارجانبه آه خواسته
هاي خود را از خارج خريداري نمايد، اين طرح تقديم هيات رئيسه  وخت مورد نياز نيروگاهتعطيل آند و س

 . شود مي
سازي اورانيوم را  از تاريخ تصويب اين قانون دولت موظف است تعليق غني: در ادامه اين طرح آمده است

 . آان لم يكن اعالم نمايد و اجراي موقت پروتكل الحاقي را متوقف نمايد
سازي اورانيوم بر طبق اصول  تعليق غني: افزايد ح با اشاره به اصول مختلف قانون اساسي مياين طر

 . باشد و تبعات مخالف منافع ملي دارد قانون اساسي خالف مي
 . آوري شده است  امضاء جمع90الزم به ذآر است براي اين طرح تاآنون بيش از 

  
 ها به طول بينجامد ممكن است ماهها  اروپايي" مبهم"موافقت ايران با پيشنهادات 

  2004 اآتبر  26 -1383 آبان 5ه سه شنب
حسين موسويان رئيس آميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي ايران : خبرگزاري فارس

خواند و افزود موافقت ايران با اين " مبهم "اي سه آشور اروپايي به ايران را  پيشنهادات هسته
 .ها به طول بينجامد پيشنهادات ممكن است ماه

ابهامات « :گوي تلفني با خبرگزاري فرانسه گفت و به گزارش خبرگزاري فارس، موسويان امروز در گفت
فراواني در پيشنهادات سه آشور اروپايي به ايران وجود دارد و ما قبل از اتخاذ هرگونه تصميمي براي 

 » . خود هستيمهاي  ها به پرسش پذيرش اين پيشنهادات منتظر پاسخ اروپايي
ها، تعهدات و  تضمين«:تر شوند، افزود ها بايستي متوازن موسويان با تاآيد بر اينكه پيشنهادات اروپايي

معيارهاي اعتمادسازي بايستي دوجانبه باشند، ماهيت همكاري بايد دقيقا تعريف شود و بايستي براي 
 » .اجراي نتايج اين مذاآرات نيز تضميني وجود داشته باشد

توانيم به توافق برسيم  تواند نامحدود باشد، ما براي اينكه ببينيم آيا مي مدت مذاآرات نمي« : افزودوي
 » .نياز به چند ماه زمان براي مذاآره داريم

اگر اروپايي ها اصول و معيارهاي ما را بپذيرند من درباره احتمال رسيدن به توافق « :موسويان گفت
 » .ذاآرات بيشتر داريمبدبين نيستم اما ما نياز به م

اين در حالي است آه نمايندگان ايران و سه آشور اروپايي قرار است فردا در وين با يكديگر ديدار و 
 . اي سه آشور اروپايي به ايران بحث و تبادل نظر آنند درباره پيشنهاد هسته
سازي اورانيوم  تعليق غنيشنبه گذشته در وين به ايران پيشنهاد آردند اگر ايران  سه آشور اروپايي پنج

 . را متوقف آند فناوري اتمي در اختيار اين آشور قرار خواهند داد
  

 هاي موجود هيچ عزم ملي براي ايستادن در مقابل دنيا نيست  بر اساس نشانه:محسن آرمين
 سازي اورانيوم را متوقف خواهد آرد  قطعا ايران غني

  2004 اآتبر  25 – 1383 آبان 4ه دوشنب
خواهد جلوي تهديدات خارجي   آشوري آه مي:وي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي،گفتسخنگ

ها را بست و صاحبان قلم را   ها و روزنامه  توان سايت  بايستد ، بايد پشتوانه داخلي داشته باشد، نمي
قصد مقابله با ها به رتبه اول دنيا رساند، بعد   ها و رسانه  دستگير آرد و آشور را از نظر توقيف روزنامه

 .تمام تهديدات جهاني را داشت
پروتكل الحاقي ؛ ديپلماسي عزت "در ميزگرد بررسي پذيرش , ، محسن آرمين" ايلنا"به گزارش خبرنگار 
، آه از سوي آانون انديشه دانشجوي مسلمان دانشگاه اميرآبير برگزار شد ، با " يا مانيفست ذلت

اي است آه   اي ، مسئله  مسئله هسته: دار خواند و افزود   ن را جهتانتقاد از انتخاب عنوان اين ميزگرد آ
داري شايسته و برازنده   بايد به صورت علمي و تخصصي به آن پرداخت و انتخاب چنين عنوان جهت

 .دانشگاه نيست
ي نيروگاه بوشهر يك نيروگاه يك هزار مگاوات: اي ، اظهار داشت  با پرداختن به مساله انرژي هسته, وي

 درصد آار اين نيروگاه 80اندازي آن زمان صرف شده است و در حال حاضر   سال براي راه30است آه 
اين نيروگاه قرار است يك هزار ,  درصدي است آه باقيمانده است20انجام شده ؛ اما اصل آار همان 
سازي   يم غنيخواه  بحث اصلي اين است آه ادعا اين است آه ما مي, مگاوات براي ما برق توليد آند
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ما هزينه , همچنين, اي ، وابسته به خارج نباشيم   هاي هسته  اورانيوم آنيم تا در تهيه سوخت نيروگاه
ها به صورتي بايد   آنيم ؛ اما مسئله اصلي اين است آه اين فعاليت  ها مي  زيادي هم براي اين فعاليت

 .انجام گيرد آه به نفع آشور تمام شود
هاي خود را   اي شود و قابليت  حق هر آشوري است آه وارد عرصه مسايل هسته: آرمين تصريح آرد

ها   اي براي رسيدن به خواسته  اي دارد ، بايد شيوه  نشان دهد ؛ اما دستيابي به هر حقي روش و شيوه
در راه تحقق منافع ملي بايد . و استيفاي حقوق در پيش گرفت آه منجر به تضييع بيشتر حقوق نشود

جاي بحث در مورد مسئله غرور ملي و نظاير . اي عمل آرد آه منافع ملي بزرگتر مخدوش نشود  نهبه گو
 .آند  آن در اين جلسه نيست و وارد شدن به اين مسأله بحث را از روند علمي و تخصصي آن خارج مي

حكومت آردن مان دست يابيم ،   هايي بايد به حقوق  بحث بر سر اين است آه از چه روش: وي تأآيد آرد
بايد آشور را هنرمندانه اداره آرد ، وقتي پاي منافع آشور در ميان , خواهد  بر يك آشور هنرمندي مي

 .توان شخصي و احساسي فكر آرد  است اصًال نمي
دنيا ، دنياي قدرت است : عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم ابراز عقيده آرد

ساس مباني حقوقي رفتار آنيم ، حتي در روابط شخصي هم تنها مسايل توانيم صرفاًً بر ا  و نمي
 ما حقوقي NPTحقوقي تعيين آننده نيستند ؛ بلكه قدرت و جايگاه موثر هستند ؛ البته طبق معاهده 

طوري شد ؟ حرف من اين است آه اگر جايي   سازي هم داريم ؛ اما چه شد آه اين  داريم و حق غني
 4توانيم هستي و آيان ملت را براي گرفتن آن    زمين حق ملت ماست ، نمي متر4احساس آردم آه 

 ميليون آدم مطرح 60دانيم ، اما وقتي مسأله حيات  متر زمين به باد دهيم ؛ البته آن را حق خود مي
 .توان احساسي عمل آرد  است ، نمي

 اختيار داشته باشيم ؛ اما رسيدن اي در انواع و اقسام آن را در  ما بايد انرژي هسته: وي خاطرنشان آرد
خواهد ،   اي مبنا مي  انرژي هسته, ما بايد براي رسيدن به آن برنامه داشته باشيم, به آن راه و شرط دارد

ما بايد در نظام آموزش عالي خود متخصص و آارشناس تربيت آنيم و اين رشته را در ساختار آموزشي 
ايم ؟   مان اين آار را آرده  ما در آدام دانشگاه. سازي است   نيآشورمان نهادينه آنيم آه يك مورد آن غ

 .ما فقط يك آار امنيتي و سري را شروع آرديم آه دنيا هم روي آن حساس شد
مورد جلوگيري   هاي باال و بي  داشتن برنامه جامع براي اين آار از ايجاد هزينه: وي خاطرنشان آرد

, باره بر قدم دهم پرش آنيم   اگر از قدم اول يك,  باشيمپس بايد روندي منطقي داشته, آند  مي
 .گويند دنبال چيز ديگري هستيم  مي
شفاف برخورد آردن البته به معنا : ضمن تأآيد بر ضرورت حرآت شفاف در اين زمينه ، اظهارداشت , وي

م پنهاني تواني  خودي جار هم زديم ؛ بلكه منظورم اين است آه ما نمي  جار زدن نيست آه ما بي
 .ايم  بگوييم خودمان توليد آرده, سانتريفيوژ وارد آنيم ، بعد هم آه صدايش درآمد 

, گويند  مسووالن بلندپايه نظام ما مي: با انتقاد از عملكرد برخي از مسووالن نظام ، اظهارداشت, آرمين
 هم اين حرف را قبول ما, ما دنبال بمب اتم نيستيم و اصًال آن را به لحاظ اعتقادي هم قبول نداريم

 .آنيم آه رسيدن به حق ، شرايطي دارد آه بايد عاقالنه به آن عمل آرد  آنيم و تأآيد مي  مي
هايي قرار گيرد آه   تواند مورد استفاده  اي ، انرژي حساسي است و مي  انرژي هسته: وي تأآيد آرد

شان جلوگيري از   اتم دارند ، ارادههاي جهاني به هر دليل مانع آن است و چند آشوري آه بمب   اراده
 .اي است  دستيابي ديگر آشورها به انرژي هسته

بيني   اي دست يابد ، بايد نظامي قابل پيش  خواهد به انرژي هسته  آشوري آه مي: آرمين يادآور شد
بيني هستند بر اساس قواعد   آشورهايي آه قابل پيش, هاي جهاني را بپذيريد   داشته باشد و فرم
تواند اين   رسند ؛ اما اگر آشوري قابل پيش بيني نبود ، نمي  المللي به اين هدف مي  پذيرفته شده بين

اش اين است آه اينجا ما از حق   نتيجه, گوييم   خواهيم ، مي  وقتي در نمازجمعه هرچه مي, آار را آند
 .آنند  مسلم خودمان محروم مي

توانيم عاقالنه عمل آنيم ، به   ما مي:  اسالمي ادامه دادعضو شوراي مرآزي سازمان مجاهدين انقالب
خواهند نظام ما نباشد   ها آه آنها مي  وگرنه اين بحث, مان هم ملتزم باشيم و با دنيا هم در نيفتيم  اصول
مان را هم   اصول, ما اگر عاقالنه عمل آنيم, هاي احساسي است  چنيني ، قدري تحليل  هاي اين  و بحث
 .يم داشته باشيم و پيش برويمتوان  مي
: اي، گفت   ها در مورد مسايل هسته  در بخشي از سخنان خود با انتقاد از عملكرد برخي رسانه, آرمين

نويسند مردم ايران از حقوق بديهي و اساسي خود در   گرا هر روز مي  هاي به اصطالح اصول  در روزنامه
دهم آه ما در اين مذاآرات   امروز به شما قول ميمن , اي قدمي عقب نخواهند نشست  مسايل هسته
وقتي اين خبر اعالم شد ياد حرف امروز من بيفتيد ، . نظر خواهيم آرد  سازي اورانيوم صرف  نهايتًا از غني

 ! آن موقع غرور ملي اين مردم چه خواهد شد ؟
من به عنوان , ا را هم ببينيمه  خواهيم غرور ملي حفظ آنيم بايد اين جنبه  اگر واقعا مي: وي تأآيد آرد

ام   ام ، جبهه هم رفته  ام ، جنگ مسلحانه هم آرده  ام ، جنگيده  آسي آه براي اين آشور هر آاري آرده
اگر ما در اين مذاآرات يك سري امتيازات گرفتيم و , ام ، مي گويم   ، براي ذره ذره اين خاك جنگيده

 .دار نشده است  ن جريحهما  سازي را متوقف آرديم ، غرور ملي  غني
گرا در مجلس داده نخواهد شد ،   گويم آه اجازه آاري به آقايان اصول  من به آقاي جاللي مي: وي افزود

گرا تا   خودي است و آقايان اصول  گويند ادعاهاي بي  اي نيست اين چيزهايي آه مي  اصال مجلس آاره
آنند و اجازه تصويب طرحي در اين مورد به مجلس توانند آار   جايي آه بهشان اجازه داده شود ، مي

 .داده نخواهد شد
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خورد ؛ دوم     در آشور ما تا دري به تخته: نماينده ششمين دوره مجلس شوراي اسالمي مدعي شد 
هاي اين   خرداد اتفاق افتاد و خاتمي روي آار آمد ، آمد با آمريكا حرف زد و باعث شد اروپا بگويد آه حرف

الملل   آيا ما استحاله شديم آيا در نظام بين! آقاي جاللي, شنيدن است و دنيا ما را پذيرفتآشور قابل 
 !هضم شديم؟
هايي   هاست ، نه بحث  هاي هانتينگتون گفتگوي تمدن  راه در افتادن با تئوري جنگ تمدن: آرمين تأآيد آرد

خواهد آه ما باشيم ؛ اما ما بايد عقل   بله آمريكا هم با ما مشكل دارد و نمي, آنند  آه آقايان مطرح مي
ما به جاي اينكه هنر داشته , داشته باشيم و طوري عمل آنيم آه اروپا با آمريكا عليه ما متحد نشوند

آاري آرديم آه االن اروپا و , باشيم آه فاصله اروپا و آمريكا آه آقاي خاتمي ايجاد آرده بود ، زياد آنيم 
گويد نبايد   اين همان چيزي است آه آقاي جاللي مي, ليه ما متحد شدنداي ع  آمريكا در مسايل هسته

 .به آن بپردازيم
تيم آشور ما بايد زرنگ : عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم ، تصريح آرد
وگرنه هيچ عزم ملي براي , باشد و بتواند همراه متوقف آردن غني سازي اورانيوم ، حق بيشتري بگيرد

آنند   وقتي انتخابات آزاد برگزار نمي. ادن در مقابل دنيا نيست ، چون هيچ نشانه داخلي وجود نداردايست
خواهند با اين مردم آنار آيد، پس   دهد آه نمي  بندند ، آارهايي نظير اين نشان مي  ها را مي  ، سايت
 .تواند عزم و اراده و پشتوانه آنها را داشته باشد  نمي
طلباني هستم آه به گذشته خود   من از اصالح: ه بخشي از سخنان اعلمي ، گفت در واآنش ب, وي

االن هم معتقد نيستم آه . ام دفاع آنم   آنم و حاضرم در جلسه مفصلي از عملكرد گذشته  افتخار مي
 .طور نيست ؛ اما آمي عقل و تدبير در آار هم بد نيست  آمريكا دوست ماست ، نه اين

 
 آاظمي)زهرا (پرونده زيبا

  
    براي تنها متهم پرونده قتل زهرا کاظمي قرار منع پيگرد صادر شد

  2004 اآتبر  26 -1383 آبان 5ه سه شنب
در حالي که اعضاي خانواده زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس ايراني کانادايي که در زندان اوين به قتل 

. تهم اين پرونده قرار منع پيگرد صادر شدمنتظر تشکيل دادگاه تجديد نظر هستند، براي تنها م رسيد، 
يکي از وکيالن پرونده زهرا کاظمي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اين متهم که  محمد سيف زاده، 

چون هيچ دليلي در پرونده وجود نداشت که ايشان مرتکب قتل شده، به  مامور وزارت اطالعات است، 
کم هم درست بود، اما به قتل عمد خانم زهرا کاظمي به هيچ ح درستي از طرف دادگاه تبرئه شد و اين 
افزايد ما دو اعتراض داريم، يکي نسبت به قتل عمد، که  وي مي . وجه تا به حال رسيدگي نشده است

ديگري است که در پرونده اتفاق افتاده، مانند  قتل عمد را بررسي نکردند، و قسمت دوم هم جرايم 
و مسائل ديگر، که اينها هيچکدام   شکنجه، ايراد ضرب و توقيف غير قانوني جرح، بازداشت غير قانوني،

 .  تا به حال به ما ابالغ نشده است
در حالي که اعضاي خانواده زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس ايراني کانادايي که ): راديو فردا(نازي عظيما 

تند، براي تنها متهم اين پرونده قرار زندان اوين به قتل رسيد، منتظر تشکيل دادگاه تجديد نظر هس در 
بازپرس پرونده زهرا کاظمي : امروز جمال کريمي راد سخنگوي قوه قضاييه گفت. شد منع پيگرد صادر 

شيرين فاميلي اين موضوع را با . صادر کرده که هنوز به او ابالغ نشده است قرار منع پيگرد اين متهم را 
  . ده زهرا کاظمي در ميان مي گذاردپرون محمد سيف زاده، يکي از وکيالن 

تنها متهم پرونده را بازپرس قرار منع پيگرد نداده، ): يکي از وکيالن پرونده زهرا کاظمي(محمد سيف زاده 
بازپرس قرار مجرميت داد، بر مبناي آن آقاي . اگر سخنگوي قوه قضاييه چنين چيزي گفته اشتباه کرده 

تهم که مامور وزارت اطالعات است، چون هيچ دليلي در پرونده اين م. هم کيفرخواست داد دادستان 
ايشان مرتکب قتل شده، به درستي از طرف دادگاه تبرئه شد و اين حکم هم درست  وجود نداشت که 

  . کاظمي به هيچ وجه تا به حال رسيدگي نشده بود، اما قتل عمد خانم زهرا 
 اين که گفته مي شود شما و ديگر وکالي خانواده آقاي سيف زاده، پس): راديو فردا(شيرين فاميلي 

 زهرا کاظمي به دنبال ابالغ حکم به متهم هستيد، در ارتباط با کدام بخش از اعتراضهاي شما است؟ 
يک قسمت اعتراض ما مربوط به اين است . اعتراض ما مشتمل بر دو قسمت است: محمد سيف زاده

تمام داليل پرونده نشان مي دهد که خانم زهرا . ي نکردندعمد است و قتل عمد را اينها بررس که قتل 
قسمت دوم ايراد ما جرايم ديگري است که در پرونده . عمد به قتل رسيده در زندان اوين کاظمي به نحو 

جرح، بازداشت غير قانوني، شکنجه، ايراد ضرب و توقيف غير قانوني و مسائل  اتفاق افتاده، از قبيل 
نشده تا به حال و عرض کنم که از زماني که به ما ابالغ بشود ما اقدام  م به ما ابالغ اينها هيچکدا. ديگر

  . قانوني خودمان را انجام خواهيم داد
آيا اين کار انجام شده و تاريخ دادگاه روشن . قرار بود پرونده به دادگاه تجديد نظر ارجاع شود: ف. ش 

 است؟ 
 تجديد نظر رفتم، به واحد کامپيوتر شماره دادم، ديدم که امروز من به دادگاههاي: محمد سيف زاده

حدود يک ماه پيش هم همين کار را کردم و گفتند که در . زهرا کاظمي هنوز به آنجا نرسيده پرونده قتل 
ولي امروز . دفتر کل رفتم، گفتند بله پرونده اينجا است و هنوز ارجاع به شعبه نشده به . دفتر کل است
دادگاههاي تجديد نظر از هرگونه صحبت با من خودداري کرد و گفت که اگر  مدير کل دفتر با کمال تعجب 

آنجا هم رفتم، ايشان حضور نداشتند و بنابراين من نمي . طباطبايي مي خواهيد بايد برويد پيش آقاي 
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به ولي به هر حال شکايت ما قتل عمد است، اينها مکلف  دانم پرونده به چه سرنوشتي دچار شده، 
   .رسيدگي به قتل عمد هستند و همچنين جرايم ديگر

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  آيت اهللا سيستاني هيچ فتوايي درباره شرآت نكردن در انتخابات عراق صادر نكرده است

  2004 اآتبر  26 -1383 آبان 5ه سه شنب
 آيت اهللا علي سيستاني از مراجع شيعيان عراق هيچ فتوايي روزنامه الحيات نوشت: خبرگزاري فارس

   .شرآت نكردن در انتخابات عراق صادر نكرده است در باره 
ايشان : اي الحيات به نقل از آنچه منابع نزديك به آيت اهللا سيستاني ناميد، افزود روزنامه فرامنطقه

، »خابات را تحريم آند وارد جهنم مي شودهر آس انت«فتوايي در زمينه انتخابان عراق مبني بر اينكه 
  . اند صادر نكرده

نماينده آيت اهللا سيستاني در آربال در نماز جمعه اين شهر در حرم مطهر امام "سيد احمد صافي"
، شرآت در انتخابات را يك وظيفه ملي دانسته و اعالم آرده بود، هر آس در اين انتخابات )ع(حسين 

  .  آرده است و وارد جهنم خواهد شدشرآت نكند به آشورش خيانت
سخنگوي آيت اهللا اسحاق فياض يكي از چهار مراجع شيعه در نجف " علي الربيعي"از سوي ديگر شيخ 

مرجعيت عراق به اين دليل شرآت در انتخابات را واجب دانسته آه : وگو با روزنامه الحيات، گفت در گفت
اين انتخابات اين فرصت براي اشغالگران به وجود معتقد است در صورت شرآت نكردن مردم عراق در 

  . مي آيد آه بر آينده و مقدرات ملت عراق مسلط شوند
منابع نزديك به آيت اهللا سيستاني از اهل تسنن اين آشور خواستند به طور گسترده : الحيات نوشت 

  . مومي دانستنددر اين انتخابات شرآت آنند و شرآت در انتخابات را در راستاي خدمت به منافع ع
  

  عمليات انتحاري در عراق صورت گرفته است90در چهار ماه گذشته بيش از 
  2004 اآتبر  26 -1383 آبان 5ه سه شنب

 عمليات انتحاري در عراق صورت 92وزير آشور عراق اعالم آرد در چهار ماه گذشته : خبرگزاري فارس
 .اند  نفر زخمي شده1200از  نفر آشته و بيش 560گرفته آه در جريان آنها بيش از 

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه از بغداد، فالح النقيب امروز در مجلس ملي 
هاي انتحاري در ماه   مورد از اين عمليات34« :عراق با اشاره به وخامت شرايط امنيتي در عراق گفت

 » .زخمي بود 235 آشته و 245ژوالي صورت گرفت آه شمار تلفات آنها 
 » .شده استفاده شده است گذاري ها از خودرو بمب  مورد از اين عمليات20در«:وي تصريح آرد
 مورد 152ربايي در عراق نيز تا ماه سپتامبر به  اين در حالي است آه شمار عمليات آدم«:النقيب افزود

 » .رسيد
 

 .ند تن مواد منفجره در عراق خبر داد380منابع آگاه از مفقود شدن 
 2004 اآتبر  25 – 1383 آبان 4ه دوشنب

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا، صدها تن مواد منفجره از يكي از تاسيسات سابق نظامي عراق 
 . مفقود شده است

المللي انرژي اتمي بنا به اعالم وزارت علوم عراق،   به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس، آژانس بين
 .د منفجره در عراق را تاييد آرد تن موا350مفقود شدن حدود 

المللي انرژي اتمي، قصد دارد مفقود شدن اين مواد منفجره را با   ، رئيس آژانس بين"محمد البرادعي"
 .شوراي امنيت سازمان ملل در ميان بگذارد

 .اند  هنوز مشخص نيست اين مواد چه زماني دزديده شده
 تن مواد منفجره از يك پايگاه تاسيسات 380 ربوده شدن اين درحالي است آه روزنامه نيويورك تايمز، از

 به اين آشور خبر 2003نظامي عراق در جنوب بغداد، پس از حمله نظامي ارتش آمريكا در ماه مارس 
 .داد

، مشاور امنيتي آاخ سفيد، در ماه سپتامبر در اين باره مطلع "آوندليزا رايس"به گزارش اين روزنامه، 
 .است  شده

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقوضاع اتحليل 

  
   آبان5: روزنامه های تهران 

  2004 اآتبر  26 -1383 آبان 5ه سه شنب
روزنامه های امروز صبح تهران در گزارش های خبری خود به گفته های حسن روحانی، دبير شورای 

کرات هسته ای عالی امنيت ملی، در مجلس اهميت بسيار داده اند که گفته است ايران برای مذا
حوصله فراوان دارد و در عين حال، همراه با مخالفت محافظه کاران با مذاکرات اروپا و ترغيب دولت به 

اتخاذ روش های تندتر، گزارش روزنامه های امروز تهران از لحن آرام تری نسبت به آينده پرونده هسته 
  .ای حکايت دارد
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نی در مجلس نوشته فردا سه کشور اروپايی پاسخ  در ابتدای گزارشی از سخنان حسن روحاجام جم
ايران را درباره پيشنهادهای خود دريافت خواهند کرد و در اين حال در داخل ايران رايزنی بين دولت و 

  . مجلس درخصوص پرونده هسته ای، افزايش يافته است
يند توقف نامحدود غنی  به نقل از دبير شورای عالی امنيت ملی نوشته اروپايی ها می گوايرانروزنامه 

سازی اورانيوم در حاليکه ايران به تعليق اين برنامه در طول دوران مذاکرات متعهد است چون بناست 
  .مذاکرات بلندمدت بين ايران و اروپا شروع شود

 به نمايندگان مجلس گفته است اروپايی ها می گويند اگر مذاکرات مثال هفت ايرانروحانی به نوشته 
يد، ايران تعليق را نشکند و ما همواره گفته ايم که اگر جمهوری اسالمی ايران تعليق را در ماه طول کش

هر حدی بپذيرد، داوطلبانه است زيرا هيچ کشوری نمی تواند کشور ديگری را نسبت به يک فناوری که 
  . حق مشروع و قانونی آن است ، به توقف ، ولو يک ساعت وادار کند

 با ديدار حسن روحانی از مجلس و گزارش وی از مذاکرات هسته ای، يکی  همزمانرسالتبه نوشته 
از اعضای هيات رييسه ضمن غيرقابل اعتماد خواندن سه کشور اروپايی، خواهان برخورد هيات ايرانی از 

  . موضع قوی در مذاکرات شد
به خاورميانه  در انتقاد از پيشنهاد سه کشور اروپايی نوشته در اين پيشنهاد ضمن اشاره همشهری

عاری از سالح های کشتارجمعی، اشاره ای به ابزار حمل آنها و توقف و نابودی صنعت موشک سازی 
  . نشده است

 ضمن متناقض خواندن پيشنهادها، نوشته است سه کشور اروپايی خواستار همشهرینويسنده 
، که اين می تواند به تعليق نامحدود فعاليت های غنی سازی تا رسيدن به يک توافق نهايی شده اند

زمان بی نهايت ادامه پيدا کند و آنان از ايران می خواهند انواع تضمين های عينی و تعهدات را بدهد 
  . ولی خود را فقط ملزم به دادن وعده مذاکره می دانند

ته  از سخنان نخست وزير بريتانيا درباره پرونده هسته ای ايران خبر داده و از زبان تونی بلر نوششرق
است تصورنمی کنم که کسی از ادامه گفت و گوها با ايران مايوس شده باشد ولی ما می خواهيم 

ايرانی ها متوجه باشند که از نگاه جامعه بين المللی قابل قبول نيست آنها به فن آوری ساخت بمب 
  .های هسته ای دست يابند

ست جمهوری اسالمی نوشته بوش و  در صفحه اول خود ضمن گزارشی از انتخابات رياايرانروزنامه 
  . کری هر دو به ايران حمله نمی کنند

 با عنوان ضرورت تصميم شجاعانه به نقش موثر آمريکا در بستن راه پيشرفت ايران اشاره آفتاب يزد
  کرده و پرسيده آيا اکنون زمان مناسبی برای پايان دادن به خصومت ها نيست؟

های خود از سخنان سال گذشته هاشمی رفسنجانی ياری جسته  برای اثبات گفته آفتاب يزدسردبير 
که گفته بود ما هر گاه به آمريکا نزديک شديم، گره های کارمان باز شد و هر بار خصومت شديدتر شد، 

مساله جزاير و مسايل ديگری پيش آمد که نشان می دهد ما بايد با کشورهای موثر در صحنه بين 
  .مالمللی روابط بهتری پيدا کني

 با عنوان خود کفايی ايران در زمينه توليد لوله های اورانيوم خبر از ديدار جمهوری اسالمیروزنامه 
 همين خبر را با عنوان جام جمنمايندگان مجلس از يکی از تاسيسات هسته ای اصفهان داده و 

" لز اتمی جهاندستيابی دانشمندان هسته ای ايران به تکنولوژی کامل طراحی و توليد پيچيده ترين ف"
  . منعکس کرده است

در سرمقاله خود با اشاره به جشنی که قرارست برای اعالم اولين سال جمهوری اسالمی روزنامه 
خودکفايی ايران در توليد گندم گرفته شود، پيش بينی کرده توانايی های کشور در زمينه کشاورزی و 

  .رد و آينده ای درخشان را برای ايران ايجاد کندصنعتی بويژه خودکفايی در انرژی اتمی به هم پيوند بخو
 سخنگوی دولت در مصاحبه خود تاييد کرده که برخی از نمايندگان مجلس به دنبال شرقبه گزارش 

تصويب بودجه جنگی در کشور هستند و در جواب گفته مفهوم بودجه جنگی به معنای اين است که 
ساس شرايط جنگی تصويب کنيم و اين مساله به کشور در شرايط جنگی است و بخواهيم بودجه برا

  .هيچ عنوان در هيأت دولت مطرح نشده چرا که کشور در ثبات و آرامش قرار دارد
گزارشی از پنج پارک که شهرداری تهران در نظر دارد برای زنان بسازد که در آن جا بدون حجاب ظاهر 

ار با امام زمان از جمله خبرهای ديگر روزنامه شوند و سخنان يکی از استادان حوزه علميه قم درباره ديد
  .های امروز تهران است
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