
  2004   نوامبر1 -1383 آبان 11ه شنبدو  -)527(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 -يم ايرانپروژه اتمي رژ

  
 به تصويب رسيد " دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي" کليات طرح
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در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسالمي نمايندگان مجلس با اآثريت قاطع به آليات طرح 

 . آميزهسته اي راي مثبت دادند  دستيابي به فناوري صلح
در صورت تصويب نهايي اين طرح، دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است " ايلنا"به گزارش خبرنگار 

با بهره گيري از انديشمندان، محققان و امكانات آشور و همچنين پيگيري اجراي تعهدات آژانس بين 
ري، در برابر آشورهاي عضو معاهده منع توليد و المللي انرژي اتمي و آشورهاي برخوردار از اين فناو

نسبت به برخورداري آشور از فناوري هسته اي و ) تي . پي . ان ( تكثير سالح هاي هسته اي 
 .آميز از جمله تامين چرخه سوخت اقدام نمايند  صلح

 رئيس اي از دولت انجام شد، غالمعلي حداد عادل؛  پس از تصويب اين طرح آه بدون حضور نماينده
مجلس با بيان اين آه اين تصويب اين طرح پيامي هم براي داخل آشور و هم براي خارج ازآشور بود، 

راي يكپارچه و قاطع نمايندگان به اين طرح در واقع راي ملت ايران و پيام مجلس؛ پيام ملت : تصريح آرد
 .است

است و اساس انقالب پيام مجلس براي ملت اين است آه مجلس مدافع منافع ملي : وي افزود
اسالمي، يعني قانون اساسي است و مجلس شوراي اسالمي از تالش و آوشش دانشمندان جوان 

 .آند  آنند، دفاع مي  آشور آه درجهت تامين منافع ملت عمل مي
پيام تصويب اين طرح براي خارج از آشور نيز اين است آه سخن منطقي : رييس مجلس هفتم افزود

نيان برسانند، اروپاييان از مقررات عاقالنه بين المللي پيروي آنند و بدانند ايران بر خود را به گوش جها
 . سر منافع ملي و استفاده صلح آميز اصرار و تاآيد دارد
اآثريت . طلب مجلس هفتم به آن راي ندادند  گفتني است؛ در تصويب اين طرح چند نماينده اصالح

" مرگ بر اسرائيل"و " مرگ بر آمريكا" ليات طرح، دقايقي شعارنمايندگان هم پس از تصويب و راي به آ
 .سر دادند

 طرح الزام دولت به دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي تصويب شد 
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آاظم جاللي؛ مخبر آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هنگام ارايه گزارش اين آميسيون با بيان 
طبق اساسنامه :  آه مبناي حقوقي استفاده از انرژي هسته اي موارد متعددي دارد، تصريح آرداين

 در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد و 6/3/37آژانس بين المللي انرژي هسته اي آه ايران در تاريخ 
يز، حق عضو آژانس شد، تحقيق در مورد انرژي اتمي و توسعه آن و استفاده عملي براي مقاصد صلح آم

طبيعي آشورهاي عضو بوده و اگر آشورهاي عضو از آژانس يا هر آشور عضو موسسه جهت تامين 
مواد يا خدمات و تاسيسات جهت تحقيق و استفاده غير نظامي داشته باشد، آژانس وظيفه تسهيل 

 . دارد
 

 اين ماده هيچ يك 2 و 1 و بند NPT 4براساس ماده :  تصريح آردNPTجاللي با اشاره به مفاد عهده نامه 
 .تواند به نحوي تغيير آند آه به حقوق اعضا خللي وارد شود  از مقررات عهد نامه نمي

 .وي همچنين نسبت به برخورد تبعيض آميز آژانس اعتراض آرد
در : در اين هنگام احمد نيك فر؛ نماينده اقليد با تذآر مواد آيين نامه داخلي خطاب به هيات رئيسه گفت

سي طرحها و لوايح بايد وزير يا معاونان مربوط حضور داشته باشند، آيا هيئت رئيسه از نماينده هنگام برر
دولت دعوت آرده و حاضر نشده و يا دعوتي صورت نگرفته است؟ حداد عادل درپاسخ نماينده اقليد 

 حضور آقاي انصاري، معاون پارلماني رئيس جمهوري قرار است حضور داشته باشند و ما منتظر": گفت
 . ايشان هستيم

شايان ذآر است تا پايان جلسه معاون پارلماني دولت در جلسه حاضر نشد و تنها حميدرضا آصفي؛ 
 .سخنگوي وزارت خارجه در اين جلسه حاضر شد

بايد امروز را عزاي عمومي اعالم آرد آه از زبان مخبر : رفعت بيات به عنوان اولين مخالف طرح گفت
 .  قانون اساسي است77يزي را شنيديم آه خالف اصل آميسيون امنيت ملي چ

بيات با بيان اين آه ما فكر مي آرديم اين پروتكل يواشكي اجرا مي شود اما امروز فهميديم اين پروتكل 
 تصويب قرارداد را بر عهده مجلس گذاشته اما در بيانيه تهران اين حق 77اصل : امضا شده است، گفت

 . ا اآنون عضو آژانس هستيممجلس از بين رفته است و م
امروز بايد از آژانس پرسيده شود چرا اهمال و قصور صورت گرفته است و ما : نماينده زنجان تصريح آرد

 . امروز گرفتار اتحاديه اروپا و آمريكا شده ايم

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/
http://www.iran-nabard.com/


با تصويب اين طرح دولت فردا مي گويد؛ شما به من اجازه داديد من امضا آردم، مجلس هم : وي افزود
ما اينجا هستم، فرار ! آقاي حداد: بيات خطاب به رئيس مجلس گفت. ايد پروتكل الحاقي را امضا آندب

 .آنيم، پروتكل الحاقي و بيانيه تهران را بياورند درصحن بخوانند تا ما بدانيم به چه راي مي دهيم  نمي
همين عجله ها : م، تصريح آردبيات با بيان اين آه ما قرارداد ترآمانچاي و دارسي را درتاريخ آشور داري

موجب شد چنين باليي بر سر ما بيايد، دولت به معناي شورايعالي امنيت ملي اهمال آاري آرده است 
 .و ما نبايدآوتاهي آنيم

من نمي دانم به چه دليلي امروز بايد روز عزاي : ايرج نديمي؛ نماينده الهيجان در موافقت طرح گفت
ماينده يك طرح را امضا مي آنند، حتما عقل جمعي حاآم بوده است،  ن238عمومي اعالم شود، اگر 

 .بنابراين نبايد نگران طرح باشيم و روز ننگ اعالم آنيم
وي با بيان اين آه اين طرح مي گويد؛ جمهوري اسالمي حق دارد براساس اصول مصرح در قانون 

امضا دولت به معناي پيوستن : افزودآموزش زمينه را فراهم آند، ,پژوهش ,اساسي در مورد برنامه ريزي 
خواهيم حق مجلس را واگذار آنيم بلكه اين طرح از باب تاآيد آماده مي   به پروتكل نيست و ماهم نمي

 .شود اين آه هيچ آس حق ندارد اين ملت را درمورد دريافت علمي ممانعت آند
 تصويب اين طرح به اين معناست آه :در ادامه اآبر اعلمي؛ نماينده تبريز در مخالفت با طرح عنوان آرد

توانيم مورد   اقدامات دولت در زمينه فعاليت هسته اي غيرقانوني بوده و ما در آينده حاآميت را نمي
 . به تصويب رسيده عمل آرده ايد47 آه در سال NPTسوال قرار دهيم آه چرا برخالف 

 گيرد؟  فشار بين المللي قرار ميما بايد به دنبال طرحي باشيم آه چرا امروز زير : اعلمي گفت
ما اگر به اين طرح راي مي دهيم : وي با بيان اين آه تعليق به اجرا در آمده برخالف قانون است، افزود

 .گويد دليل اين آه زير بار اين تهديدها قرار گرفتيم، نقص قانوني وجود داشته است  دولت از فردا مي
خالفان مي گويند اين طرح را تصويب نكنيم و دولت از محاآم م: حسن آامران از موافقان اين طرح گفت

سوال من اين است آه مگر دولت و نظام ما . حقوقي منطقه اي و بين المللي حق مردم را باز پس گيرد
 .مخالف ارجاع اين پرونده ها به دادگاه بين المللي هستند؟ حتما موافق هستند

ما اهل : آرات در صورت منطقي نبودن پيشنهادات افزودوي با اشاره به صحبت هاي رهبري و قطع مذا
 .مذاآره هستيم و اروپاييان مي دانند آه بمب اتم نمي سازيم

 سازي اورانيوم پس گرفته شد  طرح توقف غني
در جلسه علني امروز مجلس دو فوريت طرح توقف تعليق غني سازي اورانيوم آه از سوي رفعت بيات؛ 

 . بود، پس گرفته شدنماينده زنجان ارايه شده 
رفعت بيان علت اين امر را اعتراض به آنچه وي آن را حرآت غير قانوني هيات " ايلنا" به گزارش خبرنگار

 .رئيسه مي دانست، عنوان آرد
به گفته وي اين طرح بيش از صد امضا داشت و با طرح الزام دولت به دستيابي به فناوري صلح آميز 

 . تفاوت داشتهسته اي آه امروز تصويب شد،
نماينده زنجان در مجلس هفتم، حميدرضا حاجي بابايي؛ عضو هيات رئيسه را مقصر اصلي مطرح شدن 

 .طرح دو فوريتي خود مقصر دانست
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

    عراق  آردهاي  در صف بحران ,   است  ناآرام سليمانيه
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   خواهد يا نمي  نمي  ترآيه  مرزهاي  سوي  از بغداد به  عراق  شمال  است  مشخص آنچه:   الملل  بين گروه

 وتنها   نداشته  از آن  آمي  دست  آشور هم  اين  غرب  آه  است  در حالي  را ببيند اين  آرامش تواند روي
   در شمال فلوجه. برخوردار هستند  نسبي  از ثباتي  آه  است  عراق رق وش  جنوب  نشين  شيعه مناطق

  شود نيروهاي  مي  گفته  ميان  امريكا بود، در اين  دريايي  تفنگداران  عمليات بغداد ديروز شاهد گسترش
 جود آورد،   به  بغداد برايشان  در اطراف  انگليس  حضور نيروهاي  آه  خيالي  آسودگي  به  با توجه امريكايي
 دور از   آخرين در جريان. دهند  گسترش  مرگ  مثلث  به  موسوم  خود را در مناطق  دارند حمالت تصميم
 . شدند  زخمي  هم  وتعداد ديگري  آشته  عراقي9   آم  شهر دست  اين  به يي  وتوپخانه  هوايي حمالت

. آند  مي  آماده  شهر فلوجه  به  گسترده يي  حمله  تاآيد آرد خود را براي يي  در بيانيه  همچنين  ارتش اين
   نظامي9   آم  دست مرگ.آند  را صادر مي يي  اعالميه  امريكا چنين  ارتش  آه  است  باري  چندمين اين

از .دهد  شهر مي  در اين  عمليات  اين  از گستردگي  حكايت  هم  شهر الرمادي هاي  در درگيري امريكايي
   پارلمان  خود را از عضويت  تا چند روز ديگر استعفاي  خبر رسيد مسعود بارزاني نين همچ  عراق شمال
 خود   وقت  تمامي  قرار است بارزاني:  گفتند  عراق  مطبوعات  به  آگاه منابع. خواهد آرد  اعالم  عراق موقت
 عضو   يك  استعفاي ر صورت آيا د  نيست هنوز مشخص.  آند  عراق  آردستان  امور اقليم  وفتق  رتق را صرف
   حاضر به  از اين  پيش بارزاني. دارد ياخير  عراق  پارلمان  را به  فرد ديگري  انتخاب  حق  وي  حوزه پارلمان
   غير نظامي  برمر حاآم  بود اما فشارهاي  شورا نشده  اين يي  دوره  و رياست  انتقالي  در شوراي عضويت
   جالل  حاآميت  تحت از منطقه.نظر آند  خود صرف  تصميم  از اين  شد وي ث باع  عراق  پيشين امريكايي
  ، وتعداد قابل  است  مواجه  حزبي  درون  با بحران  همچنان  خبر رسيد وي  هم  بارزاني  رقيب طالباني
   اطالعات بر اساس.  هستند  وي  برآناري  خواهان  حزب نفوذ در اين  صاحب هاي  از شخصيت توجهي
  ها آينده  مخالفات  اين  به  باتوجه  رسيده  چاپ  به  عربي  از مطبوعات  در برخي  آه  از شهر سليمانيه رسيده
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 دفتر   واعضاي  است  شده  متزلزل  بشدت  عراق  آردستان  ميهني  اتحاديه  در رهبري  طالباني جالل
   عنوان  به  وهمچنان  آرده  اعالم  تشريفاتي بري ره  عنوان اند يا خود را به  را مخير آرده  وي  حزب سياسي
   دهد گنگره  اجازه  حزب  استعفا از دبير آلي  دهد و يا با اعالم  رضايت  بازنشستگي  نوعي  به  حزب سمبل
بر . آند  را رهبري  اتحاديه  شورا اين  ويك  داده  عراق  آردستان  ميهني  اتحاديه  گروهي  رهبري  به  راي حزب

   امنيتي  سازمان  وسرپرست عضو دفتر سياسي»   علي  رسول آاسرت «  اآنون  اطالعات  همين ساسا
   اين گيرد رهبري  قرار مي  آن  در چارچوب  هم  ميهني  اتحاديه  حزب  پيشمرگه  نيروهاي  آه  حزب واطالعاتي
 قادر،  ، مصطفي ، عمر سيد علي ي مصطف  انوشيروان  دارد آه  عهده  به  طالباني  سفيد را عليه آودتاي

 خود را از   حمايت  هم  حزب  دفتر سياسي  از اعضاي  رحيم  محمود ومحمد توفيق  الحاج عماد آمد، عثمان
   خود را بي  جوهر، مال بخيار وآزاد جندبناني  بايز، جالل  ارسالن آه  آردند در حالي اعالم»   رسول آاسرت«

   از طالباني  عراق  پارلمان  رييس  وزير وفواد معصوم  نخست  امنيتي  معاون صالح   آردند وبرهم  اعالم طرف
 را اتخاذ   بسياري  يكجانبه  و تصميمات  خود محور شده  بشدت ، طالباني  اعتقاد مخالفان به. آردند حمايت
   حزب  دفتر سياسي ا به چند روز نظر خود ر  ظرف  است  داده  قول افزايد طالباني  مي  اطالعات اين.آند مي
 . آند اعالم

 
 شود انتخابات عراق در موعد مقرر برگزار مي: الياور
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: رييس جمهوري موقت عراق بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر خود تاآيد آرد و گفت: خبرگزاري فارس
 ».تنها موضوع نگراني ما در عراق، امنيت است«
آه در شماره امروز اين روزنامه منتشر شد، " الوطن"وگو با روزنامه سعودي  در گفت" غازي عجيل الياور"

ها  اي آه ذهن دولت را در حال حاضر به خود مشغول آرده، مساله امنيت و نگراني تنها مساله«: افزود
 » .موجود درباره اين امر است

ي زيادي براي دو آشور است آه اثبات حسن نيت، برادري وي افزود، ديدارش از آويت داراي پيام و معنا
 . ها است و همجواري پايدار از جمله اين پيام

سفر رييس جمهوري موقت عراق شامل بحرين و «: روزنامه الوطن به نقل از منابع ديپلماتيك نوشت
هاي  دعوتامارات عربي متحده خواهد بود و الياور هيچ يك از آشورهاي خليج فارس را آه از وي 

 » .اند، مستثني قرار نخواهد داد رسمي آرده
و  نقل و عبور  و الياور همچنين روز گذشته روابط دو آشور و هم چنين نقش آويت را براي تسهيل در حمل

 . آند، ستود مرور از خاك آويت به عراق را آه در بازسازي عراق آمك مي 
ت و در چارچوب سفر به آشورهاي حوزه خليج رييس جمهوري موقت عراق روز گذشته در راس يك هيا

 . فارس عازم آويت شده بود
 . رود اين نخستين ديدار وي در اين سطح به آويت بشمار مي

 
ي  ي آويت ديدار الياور از اين آشور را تاريخي توصيف آرد و آن را باعث ايجاد رابطه وزير امور خارجه

 .عميق بين آويت و عراق دانست
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 محمد الصباح، - چاپ آويت -ي القبس  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي آويت در خصوص ديدار غازي عجيل الياور، رييس جمهور دولت موقت عراق از اين  وزير امور خارجه

وابط بين دو طرف است و اميدواريم آه اين ي جديدي از ر اين ديدار آغازگر مرحله: آشور اظهار داشت
ريزي شده و هدفدارش را ادامه دهد تا در نهايت عراق جديد تازه تولد يافته،  مرحله بتواند روند برنامه

 .حامي و ياري رسان دوستانش در منطقه باشد
رييس ما خواهان روابط مفيد و ثمربخش با دولت عراق هستيم و به همين دليل به : وي تاآيد آرد

 .گوييم جمهور اين آشور خوش آمد و تهنيت مي
ديدار الياور : شيخ الصباح در خصوص موضوعاتي آه طي اين ديدار مورد بررسي قرار گرفت، اظهار داشت

ديدار رسمي بود؛ اما در اين ديدار بارها حمايتمان را از مردم عراق در سختيها و مشكالتشان و انجام 
 .ايم ت امنيت به عراق اعالم آردهتالشهاي الزم در جهت بازگش

المللي خودمان را به عنوان يك آشور دوست و حامي عراق  هاي بين ما در تمامي آنفرانس: وي افزود
آنيم آه  گيري آويت نسبت به اين قضيه هيچ تغييري نكرده است و ما ثابت مي ايم و موضع معرفي آرده

 .اهيم آردهايمان عمل خو زنيم؛ بلكه به گفته فقط حرف نمي
اوضاع عراق تنها : ي آويت در خصوص نگراني اين آشور از حوادث عراق تصريح آرد وزير امور خارجه

موجب نگراني آويت نشده؛ بلكه تمامي آشورهاي عربي و اسالمي به ويژه آشورهايي آه از آشتار 
 .انسانهاي بيگناه در عراق در رنج و عذاب هستند را نگران ساخته است

 
عراق نيازمند آنفرانسهاي : المللي عراق اظهار داشت ول با تاآيد بر اهميت آنفرانس بينآالين پا
 .ي ديگري در امتداد با اين آنفرانس است يي گسترده منطقه
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ي  ور خارجهبه نقل از خبرگزاري آويت، آالين پاول وزير ام) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

الشيخ برگزار شود، اين  المللي عراق آه قرار است ماه آينده در شرم آنفرانس بين: آمريكا، اظهار داشت
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ي خود و ديگر آشورهاي  آورد آه با تمام آشورهاي همسايه فرصت را براي اين آشور به وجود مي
داف و مواضع خود را با المللي، تمام اه جهان چون آشورهاي گروه هشت و برخي از سازمانهاي بين

 .اين آشورها به بررسي بگذارد
الشيخ به اين نكته تاآيد شود آه دولت موقت عراق مستحق  اميدواريم در آنفرانس شرم: پاول گفت

 .المللي است ي بين همكاري و آمكهاي الزم از سوي همسايگان و جامعه
ي  ي انتخابات و ساخت آينده ينههمكاري آشورهاي همجوار با حكومت موقت عراق در زم: پاول گفت
 .تر، بسيار مهم و ضروري است روشن

آساني آه به اقدامات انتحاري و عمليات تخريبي در عراق اقدام : ي آمريكا افزود وزير امور خارجه
 .آنند، آساني جز بقاياي نظام مستبد و ديكتاتور صدام نيستند مي

اين گونه اقدامات تحت : صر گارد ملي عراق تصريح آرد تن از عنا50وي با اشاره به عمليات اخير آشتن 
هر شرايطي آه انجام گيرد، قابل توجيه نيست و در حال حاضر ارتش جديد حكومت موقت عراق و 

 .آنند تري با موضوع برقراري امنيت در عراق برخورد مي شده نيروهاي ائتالف به صورت سازماندهي
 فعلي عراق يك دولت انتقالي موقت است آه مسووليت اصلي آن دولت: ي آمريكا افزود وزير امور خارجه

ي بعدي يعني انتخابات انتقال دهد و نيروهاي ائتالف از عملكرد اين  اين است آه ملت عراق را به مرحله
حكومت تا زمانيكه يك حكومت منتخب تعيين شود و اين حكومت بتواند با مسايل امنيتي و نيازمنديهاي 

 .آند درستي داشته باشد، حمايت ميديگر خود تعامل 
ي تشكيالت خودگردان پس از ياسر عرفات، رييس اين  پاول هم چنين با خودداري از پيش بيني آينده

هاي فرانسه  عرفات هم چنان زنده است و از مراقبتهاي ويژه در يكي از بيمارستان: تشكيالت گفت
 .برخوردار است

هاي سياسي آامل جهت   وجود يك نخست وزير با صالحيتوضعيت مردم فلسطين در صورت: پاول گفت
 .تسلط بر نيروهاي امنيتي بهتر خواهد بود

ي نوار غزه و به عهده گرفتن مسووليتها در اين  تشكيالت خودگردان بايد خود را براي اداره: وي تاآيد آرد
د خود را جهت هاي اسراييل آماده آنند و هم چنين اين تشكيالت باي منطقه پس از تفكيك شهرك

 .ي راه انجام خواهد گرفت، آماده آند وگوهايي آه پس از آن در چارچوب نقشه مشارآت در گفت
طرح جداسازي اسراييل از نوار غزه آه آريل شارون در تالش براي عملي : ي آمريكا گفت وزير امور خارجه

وار غزه شامل عقب ي راه است و هم چنين عقب نشيني از ن ساختن آن است، جزيي از طرح نقشه
 .ي باختري نيز خواهد شد نشيني از چهار شهرك ديگر در آرانه

پاول با دعوت از تشكيالت خودگردان و مردم فلسطين براي غنيمت شمردن فرصت و تسلط بر نيروهاي 
 .بايد از طرح جداسازي به بهترين نحو استفاده آرد: امنيتي و آموزش آنها توسط نيروهاي مصر، گفت

به سود منافع ملي مردم فلسطين است آه تشكيالت خودگردان خود را براي عقب : يد آردوي تاآ
المللي نيز بايد جهت تحقق فرصتي براي حل  ي بين نشيني اسراييل از نوار غزه آماده آند و جامعه

 .نهايي بحران فلسطين و اسراييل از اين فرصت نيز استفاده آند
 

 شوند   يه عراق مستقر مينيروهاي انگليسي در پايگاه محمود
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 .شوند  نيروهاي نظامي انگليسي در پايگاه محموديه در جنوب بغداد مستقر مي
نيروهاي انگليسي، اين نيروها به الملل ايلنا، به دنبال مورد حمله قرار گرفتن   به گزارش سرويس بين

 .شوند  پايگاهي در نزديكي محموديه در جنوب بغداد منتقل مي
آخرين : ، از مقامات برجسته نظامي انگليس، تصريح آرد"چارلز مي"به گزارش خبرگزاري اروپا از بغداد، 

 .دو نيروهاي پشتيباني شب گذشته به مقر محموديه منتقل شدن" بلك واچ"نيروهاي جنگي 
در غرب شهر شورشي " داگ وود"ها به نام آمپ   به گزارش اين خبرگزاري، پايگاه جديد انگليسي

اي به نام مثلث مرگ، جايي آه هر روزه حمالت    آيلومتري جنوب بغداد و در قلب منطقه20محموديه در 
 .پيوندد، واقع شده است  بيشماري به وقوع مي

 
  تن ديگر زخمي شدند 9 هشت سرباز آمريكايي االنبار آشته و
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 . تن ديگر را زخمي آردند9افراد مسلح ناشناس هشت سرباز آمريكايي را آشته و 

درپي حمله افراد : الملل ايلنا، فرماندهي مرآزي ارتش آمريكا در بغداد اعالم آرد  به گزارش سرويس بين
ي ارتش آمريكا در استان االنبار در غرب عراق، هشت تن از اين مسلح ناشناس به تفنگداران درياي

 . تن ديگر زخمي شدند9نيروها آشته و 
به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، به گفته شاهدان عيني، چند بمب در حين عبور يك آاروان نيروهاي 

درپي اين عمليات آمريكايي در منطقه الزيدان در جنوب غرب فلوجه در استان االنبار منفجر شد آه 
 .سرنشينان اين خودرو نيز در آتش سوختند. خودروي نظامي ارتش آمريكا آامال در آتش سوخت

بالگردهاي ارتش آمريكا نيز . چنين دو دستگاه خودروي ديگر ارتش آمريكا از بين رفت  درپي اين حمله هم
 .ندبالفاصله پس از وقوع اين حادثه مجروحين را به بيمارستان منتقل آرد

  
 غازي الياور وارد آويت شد 
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  2004 اآتبر  30 -1383 آبان 9ه شنب
 .رئيس جمهور عراق طي ديداري رسمي امروز وارد آويت شد

، رئيس جمهور عراق، طي ديداري رسمي امروز "غازي عجيل الياور"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين
 . وارد آويت شد

 
 . است15پس از , اميد، اولين سفر مقام زياست جمهوري عراقاين سفر آه دو روز به طول خواهد انج

اي وي به آشورهاي حاشيه   در ضمن سفر دوره" غازي الياور"به گزارش پايگاه اينترنتي محيط، اين سفر 
 .شود  خليج فارس انجام مي

زير دفاع ، و"حازم شعالن. "از بحرين و امارات متحده عربي نيز ديدار خواهد آرد" الياور"دراين سفر 
 .آند  را همراهي مي" غازي الياور"عراق،در اين سفر نيز 

در اين ديدار دو طرف عراقي وآويتي درخصوص روابط دو جانبه و حمايت اقتصادي عراق به مذاآره 
 .خواهند پرداخت

هايي است آه دولت   ها و غرامت  از ديگر موضوعات نشست بين مقامات آويتي و عراقي موضوع وام
 . بپردازد1991 -1990هاي   يد به آويت در چار چوب هفت ماه اشغال آويت توسط عراق در سالعراق با

 .است   ميليون دالر درخواست آرده170آويت از عراق غرامتي به مبلغ 
هاي عراق اعالم آردند، اما آويت   مقامات آويتي در ژانويه گذشته آمادگي خود را براي تخفيف در غرض

 .غرامت از بغداد تاآيد داردچنان برگرفتن   هم
 .است   ميليون دالر از عراق دريافت آرده10گفتني است؛ تاآنون آويت مبلغي بالغ بر 

  
 افغانيزه آردن عراق برنامه بعدي آمريكا  

  2004 اآتبر  31 -1383 آبان 10ه یکشنب:  سرمقاله-جمهوری اسالمی
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

اول ناامني است آه هر روز . ان به موازات يكديگر درحال پيشروي هستنددو جري, اين روزها در عراق 
افزايش مي يابد و ابعاد وسيع تري پيدا مي آند بطوريكه مردم شهرها و روستاهاي اين آشور آشكارا 

اخيرا يك موسسه وابسته به . اعالم مي آنند در هيچ زماني اينگونه دچار هرج و مرج نبوده اند
ريكا اعالم آرد در يك نظرسنجي آه در عراق انجام داده به اين نتيجه رسيده است آه جمهوريخواهان آم

عامل اصلي اين ناامني و , همين نظرسنجي . بيش از دو سوم مردم اين آشور از ناامني رنج ميبرند
 . هرج و مرج را اشغال عراق توسط آمريكا ميدانند

رد بسيار سخت آنها با مخالفان يعني آسانيكه در عليرغم شدت عمل نظاميان اشغالگر در عراق و برخو
با اينكه طبق اخبار و آمارهاي . ناامني روز به روز افزايش مي يابد, برابر اشغالگري مقاومت مي آنند 

تعداد درگيري ها و شمار تلفات اين درگيري ها روز , رسمي هر روزه ده ها نفر در عراق آشته ميشوند 
ع امنيتي هر روز دچار وخامت بيشتري مي شود بطوريكه مقامات آمريكائي به روز باال ميرود و اوضا

نميتوانند نگراني خود را پنهان آنند و با صراحت اعتراف مي آنند آه هرگز پيش بيني نمي آردند بعد از 
 . اشغال عراق دچار چنين مشكالتي شوند

آه طبق برنامه ريزي مشترك موضعگيري هاي گوناگون در برابر انتخابات عراق است , جريان دوم 
در اين انتخابات . قرار است در بهمن ماه انجام شود, آمريكائي ها و دولت دست نشانده آمريكا در بغداد 

قرار است نمايندگان مجلس ملي عراق انتخاب شوند و از اين طريق سنگ بناي حكومت آينده اين 
 . آشور شكل بگيرد

نكته اصلي اينست آه چگونه ميتوان . ار ترديدهاي جدي هستندمردم عراق دچ, درباره اين انتخابات 
مردم معتقدند همانطور آه دولت موقت ! انتخابات زير نظر اشغالگران را يك انتخابات واقعي دانست 

آنچه از طريق انتخابات زير نظر اشغالگران در عراق اتفاق خواهد افتاد , دست نشانده آمريكاست , عراق 
 .  مهره هاي آمريكا خواهد بودنيز روي آار آمدن

علماي اهل سنت اعالم آرده اند انتخابات تحت نظر , علماي ديني عراق اتفاق نظر ندارند , در اين ميان 
ولي مراجع . اشغالگران را مشروع نميدانند و از مردم خواسته اند در انتخابات بهمن ماه شرآت نكنند

از مردم خواسته اند در , لگران آمريكائي در انتخابات شيعه عراق ضمن اعالم نگراني از دخالت اشغا
انتخابات بهمن ماه شرآت آنند و به افراد صالح راي بدهند تا عراق به راهي آه استقالل و آزادي و 

 . حاآميت ديني را تامين آند هدايت شود
ابات بهمن نگران انتخ, اعم از شيعه و سني , همانطور آه مالحظه مي شود همه علماي ديني عراق 

علماي شيعه به اميد آارساز بودن , ماه بخاطر حضور اشغالگران هستند لكن عليرغم اين وجه اشتراك 
شرآت در انتخابات را تجويز مي آنند ولي علماي اهل سنت از بيم پايان يافتن , آرا اآثريت شيعه 

اقعيت چيزي غير از اين هر دو اما و. حاآميت ديرپاي اهل سنت در عراق اين انتخابات را تحريم آرده اند
 . تصور است 

آنها بايد به اين نكته نيز توجه , درعين حال آه نگراني مشترك علماي شيعه و سني آامال بجاست 
بلكه , داشته باشند آه آمريكائي ها نه درصدد حاآم آردن شيعه ها در عراق هستند و نه سني ها 

مهره هاي , وقت عراق آه توسط آمريكا تعيين شده اند آنها نوآر ميخواهند همانطور آه اعضا دولت م
همان آسي را به رياست , آمريكا هستند و همانطور آه آمريكا در افغانستان با نمايش انتخابات 

جمهوري منصوب آرد آه از اولين روزهاي حمله به اين آشور به عنوان مهره سرسپرده و دست آموز 
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اينست آه بهيچوجه نبايد . نگتن در افغانستان در نظر گرفته بودخود براي پيگيري اهداف استعماري واش
در اين واقعيت ذره اي ترديد آرد آه آمريكا درصدد است همان طرحي را آه در افغانستان پياده آرده در 
عراق نيز پياده آند و در بغداد نيز آساني را بر آرسي حاآميت بنشاند آه اهداف استعماري واشنگتن 

 . درا تحقق بخشن
براي نگراني هائي آه بخاطر , اعم از شيعه و سني , راه صحيح اينست آه علماي عراق , بدين ترتيب 

حضور اشغالگران دارند اهميت قائل شوند و به اين واقعيت تلخ توجه آنند آه از اختالف نظر آنان در 
مهره هاي , مين فرصت فقط آمريكا سود خواهد برد و با استفاده از ه, چگونگي مواجهه با انتخابات 

در , راه درست اينست آه علماي عراق در يك اتحاد واقعي و عملي . مورد نظر خود را تثبيت خواهد آرد
برابر اشغالگران بايستند و اجازه ندهند انتخابات زير نظر اشغالگران و در شرايطي آه عراق تحت اشغال 

گزار شود همچون افغانستان فقط به روي آار انتخاباتي آه با حضور اشغالگران بر. است برگزار شود
متحد شوند ميتوانند , اعم از شيعه و سني , اگر علماي عراق . آمدن نوآران آمريكا منجر خواهد شد

عراق را از اشغال آمريكا خارج آنند و سپس در يك انتخابات مستقل و آزاد به مردم فرصت بدهند افراد 
چه سني ,  افرادي آه در چنين انتخاباتي توسط مردم برگزيده شوند قطعا. مورد نظر خود را انتخاب آنند

آمريكا درصدد افغانيزه آردن عراق از طريق پياده آردن . به عراق خدمت خواهند آرد, باشند و چه شيعه 
علماي عراق اگر متحد شوند قطعا ميتوانند آمريكا را . الگوي انتخابات رسواي افغانستان در عراق است 

 .توطئه ناآام نماينددر اين 
 

تبديل به ) شنبه(هاي غرب بعداد آشته شدند و به اين ترتيب امروز  هشت سرباز آمريكايي در درگيري
 .يكي از خونبارترين روزهاي براي نيروهاي آمريكايي ظرف شش ماه گذشته تبديل شد
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چنين در انفجار  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، هم) ناايس(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي العربيه در بغداد هفت غيرنظامي آشته شدند و از سوي  گذاري شده در دفتر شبكه يك ماشين بمب
 تن از آنها را از 14ديگر شاهدان عيني گفتند نيروهاي عراقي با شليك به سوي خودروي غيرنظاميان 

 .پاي درآوردند
يي آه در استان االنبار در غرب بغداد  هاي مسلحانه كايي هم چنين اعالم آردند در درگيرينظاميان آمري

 . سرباز ديگر اين آشور نيز زخمي شدند9روي داد عالوه بر اينكه شش نظامي آمريكايي آشته شدند 
 .ي بيشتري به اين درگيري و جزئيات آن نشده است ي ارتش آمريكا اشاره در بيانيه
 سرباز 9ترين روز براي نيروهاي آمريكايي از تاريخ دوم ماه مه تاآنون است آه در آن تاريخ اين خونبار

هاي آار گذاشته شده در ماشين آشته  يي و بمب آمريكايي در بغداد، رمادي و آرآوك در حمالت خمپاره
 .شدند

وهاي آمريكايي حمالت تلفات وارده به نيروهاي آمريكايي در امروز در حالي به وقوع پيوسته است آه نير
 .اند خود را عليه فلوجه شدت بخشيده

“ 1920هاي  گردان”گروهي آه خود را .  تن زخمي شدند19گذاري در دفتر العربيه  چنين در بمب هم
 .ي دوبي را بر عهده گرفته است گذاري در دفتر العربيه ناميده مسوليت بمب

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان10:  تهرانیوزنامه هار

  2004 اآتبر  31 -1383 آبان 10ه شنبیک:بی بی سی 
روزنامه های صبح امروز تهران پيام ويديويی بن الدن به مردم آمريکا را با اهميت ديده و در صفحه اول 

 چهار روز خود نقل کرده و از اثر آن بر انتخابات رياست جمهوری آمريکا نوشته اند و در مورد اخبار داخلی،
مانده به برگزاری دور تازه ای از گفتگوهای هسته ای ايران و سه کشور اروپايی، روزنامه های امروز 

صبح از قول منابع خارجی نوشته اند که اروپا امتيازات تازه ای در نظر گرفته است که اگر به توقف غنی 
  .سازی اورانيوم رضايت دهد در اختيار ايران گذاشته می شود

 که پيام بن الدن را در صدر اخبار خود نقل کرده، در گزارشی نوشته است که اين پيام سايه شرق،
وحشت يازده سپتامبر ديگری را بر سر آمريکاييان در نزديکی انتخابات رياست جمهوری آن کشور 

  .انداخته است
 روز جمعه در پاريس، که روزنامه ايران در صدر اخبار خود نوشته اتحاديه اروپا در نظر دارد در گردهمايی

برای متقاعد ساختن ايران به رها ساختن غنی سازی اورانيوم در قبال همکاری هسته ای غيرنظامی 
  . برگزار می شود، امتيازات تازه ای را مطرح خواهد کرد

جام جم با عنوان اروپا دو گام به عقب برداشت گزارش های مربوط به مذاکرات آينده هسته ای را 
  . رده استمنعکس ک

در همين حال، به نوشته روزنامه جمهوری اسالمی، دانشجويان دانشگاه های تهران فردا عصر حلقه 
ای انسانی دور ساختمان سازمان انرژی اتمی در تهران تشکيل خواهند داد تا اعتراض خود را نسبت به 

  .فشارهای بين المللی برای توقف ساخت سوخت هسته ای توسط ايران نشان دهند

www.iran-archive.com 



آفتاب يزد از قول امين زاده، معاون وزارت خارجه، نوشته انتخابات افغانستان تحول بسيار مهمی برای 
مردم آن کشور و همين طور منطقه است و استقرار يک حکومت دموکراتيک به جای حکومتی عقب 

  . افتاده و منحط تحول مثبتی است که مردم منطقه هم از آن برخوردار خواهند شد
 روزنامه ايران امين زاده اثر گذاشتن تاييد و حضور آمريکايی ها در افغانستان را بر واکنش ايران به نوشته

نسبت به انتخابات منتفی دانسته و گفته هر کدام از نامزدهای اصلی انتخاب می شدند دوستان ايران 
  . بودند و برای ما فرقی نداشت

خود با انتخابات افغانستان ادامه داده و سران در همين حال، روزنامه جمهوری اسالمی به مخالفت 
  . مذهبی عراق را از تکرار اين وضعيت در کشورشان برحذر داشته است

اين روزنامه در حالی که تاکيد کرده که علمای سنی با انتخابات عراق مخالفند و رهبر شيعی از آن 
  . انتخابات دوری کننداستقبال کرده اند، از علمای مذهبی خواسته ضمن حفظ اتحاد از اين

 نفر در پاکدشت، به نوشته همبستگی ٢٢سه روز پس از صدور حکم تازه ای درباره متهمان به قتل 
  . رييس دادگستری تهران اين قتل ها را لکه ننگی برای ايران خوانده که حکومت در آن مقصر است

ده که متهمان به جز زنا با در همين حال روزنامه ايران در صفحه حوادث خود ضمن گزارشی افشا کر
زنانی که کشته اند، کودکان را پس از تجاوز می سوزانده اند و محمد بيجه گوشت آن ها را می خورده 

  .است
در حالی که روزنامه ها در تحليل هايی درباره انتخابات آينده رياست جمهوری ايران شانس احمدی نژاد، 

ه کاران بيشتر می بينند، بحث ساخت قطارهای مونوريل شهردار تهران را برای نامزدی از سوی محافظ
  . برای حل مشکل تهران به موضوعی همگانی تبديل شده است

شرق در گزارشی نشان داده که با وجود مخالفت وزارت کشور و کارشناسان، شهرداری با هزينه ای 
ه در سراسر جهان از  کيلومترست در حاليک٢٣٧کالن مشغول پی ريزی طرح احداث موريل هايی با طول 

  .  کيلومتر وجود دارد١٧٠اين نوع وسايل حمل و نقل تنها 
در حاليکه سرمقاله شرق ضمن استدالل های فنی گسترش مترو را عملی با صرفه دانسته و با همان 

نسبت با ساخت مونوريل مخالفت کرده است، همشهری، روزنامه شهرداری تهران، از قول شهردار 
  . ين قطارها تاکيد کرده و مخالفت های جاری را دارای انگيزه سياسی دانسته استنوشته بر ساخت ا

نويسنده مقاله ای در همشهری پيشنهاد کرده است حاال که ساخت مونوريل حتمی است، شهرداری 
  .تهران لغتی فارسی برای آن در نظر بگيرد

اه که از زندانی شدن بی محاکمه خبر روزنامه های امروز صبح حاکی است که سرانجام پس از پانزده م
 مذهبی می گذرد، قاضی دادگاه با تبديل قرار بازداشت آن ها –سه تن از فعاالن سياسی ملی 

موافقت کرده و خانواده هايشان در تدارک تهيه وثيقه برای آزادی هدی صابر، تقی رحمانی و رضا علی 
  . جانی هستند

 در تبريز به گفته فرزند انصاف علی هدايت با آزادی در همين حال به نوشته ايران قاضی دادگاهی
  .مشروط اين روزنامه نگار مخالفت کرده است

در نامه فرزند وی تاکيد شده که عالوه بر بيماری انصاف علی هدايت، همسر وی نيز با عمل پيوند کليه 
  . در روی تخت بيمارستان است

در برلين دستگير و به زندانی محکوم شد انصاف علی هدايت سال گذشته پس از شرکت در همايشی 
  .که تاکنون بيشتر دوره آن را گذرانده و مطابق قانون می تواند از آزادی مشروط استفاده کند

   
   آبان9: روزنامه های تهران
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 اخبار خود نقل کرده و روزنامه های صبح امروز در اولين روز هفته بيماری و سفر ياسرعرفات را در صدر

به گمانه زنی درباره جانشنينی کسی پرداخته اند که به وی چريک پير لقب داده اند و در ميان اخبار 
داخلی پی گيری، مذاکرات هسته ای ايران و اروپا و ابراز نظرهای گوناگون درباره اين توافق ها موضوع 

  .گزارش ها و مقاالت روزنامه های امروز صبح است
 با چاپ عکس هايی از ياسرعرفات، که بعد از دو سال محاصره خانگی برای ايران و اعتماد ،شرق

معالحه از آن خارج می شود، درباره بيماری او نوشته و عکس هايی را از جانشينان احتمالی وی چاپ 
  . کرده اند
آميز به زندگی  در سرمقاله خود سرگذشت ياسر عرفات را تراژيک خوانده که به گونه ای اسرارشرق

موسی پيامبر بنی اسرائيل شباهت دارد که پس از ده ها سال مبارزه و آوارگی و در به دری، قوم خود 
رهبری کرد، اما پيش از پا گذاشتن به سرزمين مقدس " سرزمين موعود"را تا رسيدن به دروازه های 

  .جان سپرد
ايران و اروپا درباره مصالحه هسته ای نوشته  در گزارشی با عنوان آخرين وضعيت مذاکرات ايرانروزنامه 

  . يک گام تا نقطه پايان مذاکرات هسته ای مانده است
به نوشته اين روزنامه، دوسال چالش و چانه زنی در مناقشه هسته ای ايران، سرانجام در خط پايان به 

ر سر واژگان جمع نظر ايران و جامعه بين الملل بر سر دامنه تعليق غنی سازی رسيده و مشکل ب
  . است" دائمی"تعليق نامحدود و "

 نوشته است که ديپلمات های اروپا در اولين فرمول پيشنهادی خود برای شکستن بن بست بحث ايران
 ساله را به طرف ايرانی پيشنهاد کرده اند، اما تهران ـ چنانکه ١٠تعليق غنی سازی فرصت زمانی 
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الم کرده ـ تنها با تعليق کوتاه مدت موافقت کرده مسئول کميته سياست خارجی شورای امنيت اع
  . است
 خبر داده که رييس آژانس بين المللی انرژی اتمی برای رفع نگرانی ايرانی ها در مورد تحويل شرق

سوخت هسته ای از سوی اروپا آماده شده است که از سوی آژانس تضمين های کافی به ايران داده 
  . شود

ين مخالفت گفتگوهای هسته ای، در ميان روزنامه های تهران نظر ، سرسخت ترجمهوری اسالمی
هاشمی رفسنجانی را در صدر اخبار خود آورده که از اروپاييان خواسته آلت دست آمريکا نشوند و در 

 نمايندگان محلس طرح فوری خود را در جلسه فردا مطرح خواهند کرد که شرقهمين حال، به نوشته 
  . های هسته ای صلح آميز تاکيد شده است در آن بر ادامه فعاليت 

 گفته است که پس از سخنان رهبر جمهوری اسالمی نمايندگان اطمينان شرقيکی از طراحان طرح به 
خاطر بيشتری کسب کرده اند و به همين دليل با قاطعيت اعالم کرده اند که طرح خود را در صحن علنی 

  . مجلس پی گيری می کنند
 در مورد الزام دولت به خروج از معاهدات هسته ای بعد از توضيحات حسن روحانی طرح قبلی نمايندگان
  .در مجلس منتفی شد
 بار ديگر در سرمقاله خود تاکيد کرده که سرانجام مذاکرات جاری با اروپايی ها جمهوری اسالمی

مسلم ملت چيزی جز بن بست نخواهد بود، زيرا در ايران کسی حق ندارد توقف غنی سازی را، که حق 
  .ايران است، بپذيرد و اروپايی ها نيز به کمتر از اين قانع نخواهند شد

 ميليون تن گاز طبيعی مايع در هر ١٠ از امضای يادداشت تفاهم ايران و چين برای فروش همشهری
آفتاب  سال خبر داده که بين صد و دويست ميليارد دالر برای ايران درآمد خواهد داشت و ٢۵سال تا 

بر اساس اين قرارداد احتمال داده که ايران در مناقشه هسته ای خود از حمايت های چين و روسيه  يزد
  .برخوردار شود

آماده شدن اليحه محدوديت مصرف سيگار در کشور، برپايی اولين سالگرد درگذشت علی رضا نوری، 
 لقب داده است با  به آن شرکت در سکوت نوریشرقنماينده مجلس سابق در منزل عبداهللا نوری که 

حضور رييس جمهور و دولتمردان هر دو جناح سياسی کشور، و اظهار نظر يک نماينده اصالح طلب 
مجلس ششم درباره ترجيح جان کری به جورج بوش از نظر منافع ايران از جمله اخبار ديگر روزنامه های 

  .امروز تهران است
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