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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 -رژيم ايرانپروژه اتمي 

  
ها درخصوص  ايران ممكن است به دليل خودداري از برطرف آردن ترديد: گفت) شنبه سه(فيشر امروز 

 (!)اش، با برخوردي آامال جدي در شوراي امنيت سازمان ملل مواجه شود يي ي هسته برنامه
  ٢٠٠۴بر  نوام٢ - ١٣٨٣ آبان ١٢سه شنبه 

ي اين خبر به نقل از  ي خبري بلومبرگ با مخابره ، شبكه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
المللي  ي بين ما بايد واقعا بر اساس منافع ايران و جامعه: ي آلمان، افزود يوشكا فيشر، وزير امور خارجه

 .شد واجه خواهيم به توافق دست يابيم؛ در غير اين صورت با وضعيتي آامال جدي م
  .آميزي دست يابيم ي موفقيت مذاآرت سخت هستند و اميدواريم به نتيجه: ي آلمان افزود وزير خارجه

  
 هر گونه تعليقي اگر صورت بگيرد داوطلبانه خواهد بود : خاتمي

  ٢٠٠۴ نوامبر ٢ - ١٣٨٣ آبان ١٢سه شنبه 
تواند ايران را در  ايم هيچ آس نمي د آردهرئيس جمهوري با بيان اين آه همواره تأآي: خبرگزاري فارس

هرگونه تعليقي اگر صورت بگيرد داوطلبانه خواهد بود و ما : داشتن فناوري و حق خود محروم آند، گفت
 . پذيريم هيچ اجباري نمي

وي در پاسخ به سوال ديگري در زمينه خطوط قرمز جمهوري اسالمي ايران در دستيابي به دانش 
ين آه جمهوري اسالمي ايران تاآنون با حفظ اصول و منافع آشور و نيز اصول منطقي اي با بيان ا هسته

ايم و همواره  ما تاآنون اصًال از حقوق خود آوتاه نيامده: خيلي خوب پيشرفت آرده، اظهار داشت
 . آوشيديم تا با تفاهم و منطق از بحراني شدن مسايل جلوگيري آند و مسئله را حل آنيم

نمونه اين آار گزارش مثبتي است آه آقاي البرداعي در آستانه اجالس ستامبر شوراي : خاتمي افزود
 . حكام ارائه آرد

به : اي ايران دانست و تصريح آرد وي اراده سياسي و فشار آمريكا را باعث بسته نشدن پرونده هسته
 فشارهاي لحاظ حقوقي و فني پرونده ما هيچ مشكلي ندارد اگر آشورها بخواهند آه مستقل از

 . آنم پرونده ما قابل بسته شدن است نابجاي آمريكا عمل آنند فكر مي
اند آه  ها همواره پيشنهاداتي داشته اروپايي: رئيس جمهوري با اشاره به پيشنهادات جديد اروپا گفت

به براساس آن آار آنيم اما متأسفانه تاآنون در دور اخير جواب نداده و اميدواريم در نشست روز جمعه 
 . نتايجي دست يابيم
 . تواند از اين حق مسلم صرفنظر آند دهد و نه دولت مي نه ملت اين اجازه را مي: وي اظهار داشت

شود و دنيا بداند آه ما به  براي اين آه ملت ايران مطمئن باشد تا حق ما از ما سلب نمي: خاتمي گفت
 . تيمدنبال استفاه صلح آميز از انرژي هستيم آماده مذاآره هس

آند  آنچه آه هست هيچ تعهد حقوقي براي ايران ايجاد نمي: رئيس شوراي عالي امنيت ملي گفت
صحبت اين است آه اگر حقوق شناخته . صحبت توقف نيست. صحبت دست آشيدن از حقوق نيست

حق دهي به دنيا و يا آمك به آژانس به راه حلي برسيم تا هم ما به  شود و ما هم حاضريم براي اعتماد
 . هاي دنيا برطرف شود آه اين امر نيازمند ادامه مذاآرات است خود برسيم و هم نگراني

  
 سازي اورانيوم را به حال تعليق درآورد هاي غني ايران بايد همه فعاليت: البرادعي
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مي تاآيد آرد ايران بايد همه المللي انرژي ات محمد البرادعي رئيس آژانس بين: خبرگزاري فارس
 .سازي اورانيوم را به حال تعليق درآورد هاي غني فعاليت

 
به گزارش خبرگزاري رويتر از سازمان ملل، البرادعي امروز در سخنراني ساالنه خود در مجمع عمومي 

ست، اي ايران حاصل شده ا هاي هسته هايي در مورد برنامه سازمان ملل با اشاره به اينكه پيشرفت
سازي اورانيوم را  هاي مرتبط با بازيافت و غني تهران بايد در راستاي اعتمادسازي، همه فعاليت«:افزود

 » .متوقف آند
اي مانند تعليق  ام آه اين آشور بايد با اقدامات داوطلبانه من بارها به ايران تاآيد آرده«: وي تصريح آرد

المللي را درباره  هاي جدي بين ماد حرآت و نگرانيسازي اورانيوم در راستاي ايجاد حداآثر اعت غني
 » .اي خود رفع آند هاي هسته برنامه

خواند و " چالشي جدي براي رژيم منع توليد و تكثير تسليحات اتمي "البرادعي همچنين آره شمالي را 
 . هاي اتمي آره شمالي اطميناني بدهد تواند درباره برنامه افزود آژانس نمي

المللي انرژي اتمي قرار  ر اينكه عراق بايستي همانند دوران صدام تحت نظارت آژانس بينوي با تاآيد ب
 . گيرد، اظهار اميدواري آرد آژانس بتواند در زودترين زمان ممكن آار نظارتي خود را در عراق از سر بگيرد
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هاي اتمي در عراق به  المللي انرژي اتمي تاآنون هيچ اثري از فعاليت وي بار ديگر تاآيد آرد آژانس بين
 . دست نياورده است

اين در حالي است آه آمريكا و انگليس با تاآيد بر اينكه صدام سرگرم ساخت تسليحات آشتار جمعي 
 . است جنگ خود را عليه اين آشور آغاز آردند

ه  تن مواد منفجره از يك مرآز نظامي در عراق آ380البرادعي در سخنراني خود به موضوع ناپديدشدن 
اآنون به يكي از موضوعات جنجالي در انتخابات رياست جمهوري آمريكا تبديل شده است، هيچ 

 . اي نكرد اشاره
  

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

 رييس جمهورى جديد اروگوئه کيست ؟  
  ٢٠٠۴ نوامبر ٢ - ١٣٨٣ آبان ١٢سه شنبه :ایرنا

 
 رى روز يکشنبه اروگوئه به که در انتخابات رياست جمهو" تاباره واسکز"

  سال اخير در اين کشور آمريکاى١٧۵پيروزى رسيد، نخستين چپگرايى است که در
 . جنوبى به قدرت مىرسد

 گرچه هنوز شوراى عالى انتخابات اروگوئه ، به دليل اعتراض ناظران به 
  هزار راى، اعالم رسمى برنده انتخابات را تا زمان بازنگرى ٣٢صحت بيش از

 وقها به تعويق انداخته است اما اختالف آرا ميان واسکز با ديگر رقبا به صند
 . اندازه اى است که پيروزى او را تقريبا همگان پذيرفته اند

 طبق قانون انتخابات اروگوئه ، پيروزى در نخستين دور انتخابات رياست 
  آراى جمهورى اين کشور منوط به کسب اکثريت مطلق آرا يعنى نصف به عالوه يک

 ريخته شده به صندوقها است و شوراى انتخابات گفته است که در صورت ابطال 
 .  هزار راى، احتمال دارد آراى واسکز از حدنصاب تعيين شده کمتر شود٣٢

 ائتالف " (جبهه گسترده ترقىخواه "بر اساس نتايج اعالم شده ، واسکز نامزد 
  راى برابر۶١۵ هزار و١١٣ن ودر انتخابات دو روز پيش توانست يک ميليو) چپ
 .  درصد آراى واريزشده به صندوقها را به خود اختصاص دهد۵٠ / ۶٩با

  راى برابر با١٣٠ هزار و٧۴٨با" ملى"اين در حالى است که دو حزب سنتى 
 در )  درصد کل آرا١٠(/ ٣ راى ٧۴۶ هزار و٢٢۶با" کلرادو" درصد آرا و ٣۴/ ٠۶

 . ف چپ ايستاده اندمکان بسيار پايين ترى از ائتال
  ١ / ٨٣ راى معادل۴٠١ هزار و۴٠حزب مستقل اروگوئه نيز در اين انتخابات 

 . مجموع آرا را کسب کرد
  نفر از مجموع دو ميليون و۴٩١ هزار و١٩۶در اين انتخابات دو ميليون و

 .  فرد واجد شرايط راى دادن شرکت کردند٨١۶ هزار و۴٨٧
 ند براى نخستين بار پس از استقالل کامل با اين نتايج ، چپگراها توانست

 . اروگوئه احزاب ناسيونال و کلرادو را کنار بزنند
 که يک پزشک سرطان شناس است " جبهه گسترده ترقيخواه "تاباره واسکز نامزد 

  سال اخير تنها فرماندارى ١۵ ميالدى تاسيس شد، در١٩٧١و حزب او که در سال
 را بدون هيحگونه نفوذى در شهرهاى ديگر در پايتخت اروگوئه " مونته ويدئو"

 . اختيار داشت 
 به عقيده صاحبنظران ، پيروزى ائتالف چپ در اروگوئه عالوه بر آنکه واکنشى 

 به بحران اقتصادى گسترده در اين کشور آمريکاى جنوبى است ، نشان دهنده تالشى 
  سياسى آن ، است که مردم اين کشور براى ترميم تصوير دولت و تغيير چهره

 . دنبال مىکنند
 براى ملت اروگوئه معرف يک خواست عمومى براى دفاع از نقش " جبهه گسترده "

 . بيشتر دولت در زندگى اجتماعى است 
 اکثريت مردم اين کشور آمريکاى جنوبى بر اين باورند که احزاب سنتى با 

 ه را به فراموشىگرفتار شدن در مغلطه جهانى شدن ،سرنوشت اکثريت مردم اروگوئ
 سپرده و با دست زدن به موج گسترده خصوصىسازى، بطور کلى بدنه توليدى کشور 

 و توزيع سرانه درآمدها را تغيير دادند و در اين جريان ،هم مردم و هم بازار
 . را به حال خود رها کردند
 است ، يک پزشک سرطان " تاباره رامون واسکز روزاس "واسکز که نام کامل او، 

  ساله است که با راى اکثريت مردم اروگوئه به نخستين رييس جمهورى ۶۴شناس 
 . سوسياليست اين کشور تبديل شده است 

 زندگى سياسى او با بدست گرفتن مسئوليت خزانه دارى انتخاباتى حزبش در 
  ميالدى١٩٩۵ تا١٩٩٠او در سالهاى.  شروع شد- سال پيش ١۵ ميالدى ١٩٨٧سال

 . ندارى پايتخت رسيدنيز به سمت فرما
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 را برعهده گرفت و از همان " جبهه گسترده " رياست حزب ١٩٩۶واسکز در سال
 . زمان تالش براى رسيدن به مسند رياست جمهورى را آغاز کرد

 او براى تحقق اين ايده ، سه بار خود را در انتخابات رياست جمهورى اروگوئه 
 . يش به ثمر نشست نامزد کرد تا آنکه سرانجام بار سوم تالشها

 متولد شده " مونته ويدئو"واسکز در يک محله مردمى و مهاجرنشين در شهر 
 است و عالوه بر تدريس در دانشکده پزشکى، يک کلينيک خصوصى در مرکز شهر نيز 

 . در اختيار دارد
 او تخصص سرطان شناسى خود را در دانشگاههاى فرانسه و فلسطين اشغالى 

 .  داراى چهار فرزند و شش نوه است گذرانده و متاهل و
 خورخه " اکتبر، سناتور حزب ناسيونال ٣١رقيب اصلى او در انتخابات 

  درصد آرا، در مقابل واسکز تن به شکست ٢٠بود که با اختالف حدود" الرانياگا
 . داد

 " خورخه باتيه ايبانز" ميالدى تاکنون ٢٠٠٠رييس جمهورى اين کشور از سال
 . بود 
  کيلومتر مربع مساحت ، با برزيل و آرژانتين ٢٢٠ هزار و١٧۶ه بااروگوئ

  ٣٩٩مرز مشترک دارد و جمعيت آن طبق آمار مردادماه گذشته ، سه ميليون و
 .  نفر است ٢٣٧هزار و

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
ر عراق ممكن نيست، زيرا شيعه حكومت سني را برقراري حكومت ديني د: غازي عجيل الياور تاآيد آرد

حكومت عراق بايد يك حكومت مدني و پارلماني . پذيرد پذيرد و سني نيز حكومت شيعه را نمي نمي
 . باشد

  ٢٠٠۴ نوامبر ٢ - ١٣٨٣ آبان ١٢سه شنبه 
 غازي -  چاپ لندن-ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

وگو با اين روزنامه، ضمن مثبت توصيف آردن ديدارش از آويت  عجيل الياور، رييس جمهور عراق، در گفت
ما دوستانمان در آويت را در جريان اوضاع عراق قرار داديم و تاآيد آرديم آه برقراري ثبات : اظهار داشت

راق، امنيت آويت است و تحكيم و بهبود و امنيت در عراق تاثير مستقيم بر ثبات در آويت دارد و امنيت ع
 . روابط ما با اين آشور ضروري است

هاي عراقي مثل هيات علماي  هاي مطرح شده مبني بر حضور بعضي از گروه وي در خصوص طرح
به نظر من هيچ آشوري : مسلمين و گروه صدر در آنفرانس عراق در شرخ الشيخ مصر، اظهار داشت

هاي محلي مطرح شود و ما به عنوان يك دولت  چنين آنفرانسي مسايل جنگپذيرد آه در  در جهان نمي
آنيم و به نظر  هاي عراقي مذاآره مي آند، با تمامي گروه قانوني آه تحت نظر شوراي امنيت عمل مي

من منطقي نيست آه گروهي غير از دولت عراق در اين آنفرانس شرآت آند؛ زيرا ما درگير جنگ 
 . ها بخواهند در آنفرانس شرآت آنند يندگان اين گروهداخلي نيستيم آه نما

هاي عراقي معتقدند نشستشان به حاشيه آشيده  الياور در پاسخ به اين سوال آه بعضي از گروه
بايد تاآيد آنم آه ثبات و امنيت : شده و معضالت اقتصادي و بيكاري گريبانگير عراق است، اظهار داشت

ها بايد در اين عمليات گسترده و حل مشكل بيكاري و  مامي عراقيت. زمينه ساز بازسازي عراق است
 . مسايل اقتصادي مشارآت داشته باشند

ام آه منحل ساختن ارتش اشتباه بزرگي بود؛ ولي در هر صورت ما در تالش  بارها اعالم آرده: وي افزود
اطقي مثل نجف، هستيم آه نيروهاي مسلح و ارتش خود را تقويت آنيم و آار امدادرساني به من

 . ايم شهرك صدر و سامره را آغاز آرده
ام آه آارشان در  من شخصا اقدام به ايجاد يك هيات بازسازي در جنوب عراق آرده: الياور تصريح آرد

 . باشد استانهاي جنوبي مثل بصره، العماره و الناصريه متمرآز مي
در عراق و اين آه اين اقدامات از آجا رييس جمهور عراق در مورد جنايات و اعمال تروريستي مداوم 

اين اعمال تروريستي آه بر اثر يك هم پيماني بين نيروهاي رژيم : گيرد، اظهار داشت سرچشمه مي
اي با مقاومت ندارد و فقط يك عمليات تروريستي  هاي تندرو صورت گرفته، هيچ رابطه سابق و گروه
دار عراقي در ماه  اه و يا آشتن مسلمين روزهتوان بريدن سر مردم بيگن چطور مي. شود محسوب مي

 . مبارك رمضان را مقاومت دانست
آنها قصد دارند با اين اقدامات دولت عراق را شكست دهند و مطمئنا چنين اقدامات هيچ : وي ادامه داد

 . آند خدمتي به هيچ گروهي نمي
تنها يك : وع در آنفرانس عراق گفتوي در مورد امكان تاخير در برگزاري انتخابات و مطرح آردن اين موض

باشد و مسلما نظر اين سازمان  گروه حق اتخاذ چنين تصميمي را دارد و آن هم سازمان ملل متحد مي
مورد قبول مردم عراق است و مهمترين مساله اين است آه ما هر چه به زمان برگزاري انتخابات 

م دهيم تا اين انتخابات به صورت آامل برگزار شود هاي الزم را انجا شويم، بايد زمينه سازي تر مي نزديك
هاي اخذ راي تحويل  تا هموطنان بتوانند بدون دلهره و نگراني از مسايل امنيتي، آراء خود را به صندوق

 . دهند
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هاي ديني در انتخابات و تشكيل يك حكومت ديني در عراق اظهار  الياور در مورد امكان پيروزي گروه
هاي ديني و عراقي به فكر برپايي نظام ديني باشند؛ زيرا  م هيچ يك از گروهآن گمان نمي: داشت

 . حكومت ديني در عراق با شكست مواجه خواهد شد
اآثر مردم عراق مسلمانند و به طور مساوي شيعه و سني در اين آشور وجود دارد و : وي تصريح آرد

هم به حكومت شيعه، به شود و سني  حقيقت اين است آه شيعه به حكومت سني راضي نمي
 . همين دليل بايد يك حكومت مدني تاسيس شود آه به دين و موازين آن احترام بگذارد

اي بين  اهللا سيستاني آه از مقام و منزلت ويژه بينيم شخصيتي مثل آيت ما مي: الياور اظهار داشت
را به مشارآت در انتخابات ها  اند، تمامي گروه مردم برخوردارند، چون حساسيت انتخابات را درك آرده

 . خواهند آه در انتخابات شرآت نكنند اند؛ ولي متاسفانه برخي از مراجع سني از مردم مي دعوت آرده
ما همگي در حال حاضر سوار بر يك آشتي و بر يك نهر پر از تمساح شناوريم؛ چنانچه آسي : وي افزود

اهند شد و هيچ سرنشيني جان سالم به در بخواهد اين آشتي را واژگون آند، همه خوراك تمساح خو
 . ها بايد با وحدت و خلوص ملي در اين انتخابات شرآت آنند بنابراين تمامي گروه. نخواهد برد

رييس جمهور عراق در مورد امكان موفقيت جان آري در انتخابات رياست جمهوري آمريكا و تاثير آن بر 
ي مردم آمريكاست در  آنيم آه هر آس منتخب و نماينده ما در عراق آرزو مي: اوضاع عراق اظهار داشت

اين انتخابات پيروز شود، زيرا ما خواهان روابط استراتژيك و احترام متقابل به منافع و حقوق با آمريكا 
 . هستيم
. من معتقد نيستم آه نتايج انتخابات آمريكا بر عراق يا هيچ طرف ديگر تاثيرگذار خواهد بود: وي افزود
 بوش هر دو قصد دارند عمليات سياسي عراق را خاتمه دهند و با برقراري ثبات در اين آشور، آري يا

 . شاهد نتايج مثبت آن در خاورميانه باشند
خداوند بايد ما را براي : وي در مورد اوضاع فلوجه و زمان خاتمه يافتن جنگ در اين منطقه اظهار داشت

ران ما در فلوجه بيگناه هستند و در حقيقت بيگناهان و براد. حل مسالمت آميز اين مشكل ياري دهد
ما تمام . باشند ها مي فهمند، مقصرين اصلي اين درگيري پناهندگاني آه معناي گلوله و قتل را نمي

ايم ولي وقتي آه تالشهاي مسالمت آميز ما با شكست مواجه  توجهمان را به فلوجه معطوف آرده
 . توانيم عمل آنيم شود، چگونه مي

وي ضمن تشكر از مساعدتهاي آشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، نقش آنها را در عراق 
 . ي خليج فارس ديدار آنم من قصد دارم از بيشتر آشورهاي حوزه: بسيار موثر دانست و اظهار داشت

ر بين اي د مصر از دوستان بزرگ ماست و از جايگاه ويژه: وي در مورد روابط عراق با مصر تصريح آرد
ي عرب  آشورهاي عربي و اسالمي برخوردار است و من اميدوارم مصر به عنوان عنصر موسس اتحاديه

 . هاي خود را از مردم عراق دريغ نكند آمك
الياور درخصوص مشكل عراق با آشورهاي همجوار و تهديداتي آه برخي مدعي هستند آه از جانب 

باشد، زيرا رفت و آمدهاي  ت ما با مرزهاي عراق مياساس مشكال: سوريه و ايران وجود دارد، افزود
دهيم آه  گيرد و ما احتمال مي غيرقانوني از طريق مرزهاي عراق با آشورهاي همجوار صورت مي

. گيرد هاي مخالف عراقي صورت مي هاي اطالعاتي از سوي برخي از آشورهاي همجوار با گروه مداخله
 عراق در حالت ثبات نيست و عدم ثبات در اين آشور به نفع خواهيم همسايگان ما درك آنند آه ما مي

 . هيچ يك از همسايگانش نيست
ي آمريكا در عراق ابراز نگراني آرده است و ما اين مساله را آامال درك  ايران از حضور گسترده: وي افزود

يم و اآنون ا آنيم؛ ولي مشكل اين است آه ما بارها تجارب سياسي تلخي با همسايگانمان داشته مي
 . قصد داريم از جانب آنها مطمئن شويم نه اين آه پيش بيني زودهنگامي در اين زمينه داشته باشيم

  
ي حزب صدر با اشاره به شرآت اين حزب در روند سياسي عراق اعالم آرد آه  يكي از رهبران برجسته

 .ايه خواهد دادي آينده فهرست خود را براي شرآت در انتخابات عراق ار اين حزب طي هفته
  ٢٠٠۴ نوامبر ٢ - ١٣٨٣ آبان ١٢سه شنبه 

ي  عدنان الصافي، يكي از مقامات مسوول و برجسته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
حزب صدر در حال حاضر اقدامات : يي الحيات اظهار داشت ي فرا منطقه وگو با روزنامه حزب صدر، در گفت

ي عراق و  مينه انجام ميدهد و در صدد است آه با قدرت تمام در انتخابات آيندهاوليه و الزم را در اين ز
 .روند سياسي اين آشور شرآت آند

ي سياسي، اقتصادي، اطالع رساني و تبليغاتي را در اين  فرمادندهي حزب صدر يك آميته: وي افزود
 به اين ترتيب به صورت است تا) ع(زمينه تشكيل داده است آه مقر اصلي آن حرم مطهر امام آاظم 

 .هرچه فعالتر در انتخابات عراق شرآت آند
ي صلح و آتش بس در شهرك صدر  نيروهاي آمريكايي بيشتر درصدد نقض توافق نامه: صافي گفت

هستند و در اين زمينه به اقدامات خود در دستگيري بسياري از اعضاي اين حزب و به اشغال در آوردن 
 .دهند مه ميدفاتر سياسي اين حزب ادا

ي عراق، تالش   صدردر انتخابات آينده نيروهاي آمريكايي براي جلوگيري از شرآت حزب: وي تاآيد آرد
آنند آه عناصر آن را وارد يك درگيري نظامي ديگر آنند؛ اما فرماندهي حزب صدر وارد هر گونه  مي

ر لشگر المهدي نيز درگيري با نيروهاي آمريكايي يا عراقي نخواهد شد؛ به خصوص آنكه عناص
 .اند هاي خود را آنار گذاشته سالح
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گيري دولت اياد عالوي، نخست وزير موقت عراق در قبال حزب صدر با موضعگيري  موضع: صافي گفت
وگوهاي مفيدي ميان اين حزب و دولت عراق  نيروهاي آمريكا متفاوت است و در حال حاضر نيز گفت

 .برقرار است
تاآيد حزب صدر براي شرآت قدرتمند در انتخابات عراق، در حالي : الحيات نوشتيي  ي فرامنطقه روزنامه

اند آه آانديداهاي تعيين شده از اين حزب در هيچ يك  گيرد آه منابع آگاه از عراق اعالم داشته انجام مي
  .هاي انتخاباتي از سوي گروههاي عراقي قرار داده نخواهند شد از ليست

  
ي بمب گذاري شده در مقابل مقر وزارت آموزش و پرورش عراق، پنج عراقي بر اثر انفجار يك خودرو

 .  تن ديگر زخمي شدند12آشته و 
  ٢٠٠۴ نوامبر ٢ - ١٣٨٣ آبان ١٢سه شنبه 

گذاري  به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، اين خودروي بمب) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي العظميه بغداد منفجر و منجر به منهدم شدن  پرورش عراق در منطقهشده در برابر وزارت آموزش و 

 . قسمت بزرگي از اين وزارتخانه و به آتش آشيده شدن بسياري از خودروهاي مستقر در آن منطقه شد
چنين در مقر گشتي نيروهاي گارد ملي عراق در نزديكي زندان ابوغريب نيز بر اثر انفجار يك خودروي  هم

 .  تن ديگر زخمي شدند12ده چهار عراقي آشته و بمب گذاري ش
 . آشته شدگان اين انفجار از شهروندان عراقي هستند و از اعضاي گارد ملي نيستند: المحيط نوشت

 
گذاري شده در شهر موصل آه خودروي رشيد فالح،  از سوي ديگر، بر اثر انفجار يك خودروي بمب

ورد هدف قرار داده بود، هفت تن از اعضاي گارد ملي مجروح ي گارد ملي عراق در اين شهر را م فرمانده
 . شدند

هاي گارد ملي بعد از ديدارش با اياد  فالح براي شرآت در يك آنفرانس مطبوعاتي در خصوص فعاليت
 . عالوي، نخست وزير عراق عازم موصل شده بود

حمالت خود به ساختارهاي نفتي خرابكاران امروز در يكي از بزرگترين : خبرگزاري رويتر نيز گزارش داد
اين سه انفجار باعث شد تا خروجي . ي انتقال نفت را در شمال عراق منفجر آردند عراق سه خط لوله

 . نفت پااليشگاه بيجي به شدت آاهش يابد
 . دولت عراق در حال حاضر به شدت در حال تالش براي بازسازي اين خطوط انتقال نفت است

 
 ن را به ايفاي نقش منفي در عراق متهم آردالياور بار ديگر ايرا

  ٢٠٠۴ نوامبر ٢ - ١٣٨٣ آبان ١٢سه شنبه 
رييس جمهوري موقت عراق بار ديگر ايران را به دخالت در امور داخلي عراق و ايفاي : خبرگزاري فارس

 .نقش منفي در اين آشور متهم آرد
ها  در ديدار با مسووالن و خبرنگاران روزنامه" غازي عجيل الياور"، "الراي العام"به گزارش روزنامه آويتي 

اين . دولت ايران تاثيرات زيادي در عراق دارد«: هاي آويت درباره نقش ايران در عراق مدعي شد و رسانه
ان آن را پذيرفت و به اعتقاد تو دهد آه نمي تاثيرات مثبت نيست، منفي است، حوادث زيادي روي مي

 » .شود هايي براي تخريب تجربه جديد در عراق انجام مي من تالش
نيز ايران را به دخالت در امور داخلي عراق متهم آرده و از " القبس"وگو با روزنامه آويتي  وي در گفت

 . نقش ايران در جنوب عراق بشدت انتقاد آرده بود
 .  افسر امنيتي عراق متهم آرد18وي همچنين ايران را به ترور 

وگو با شماره امروز روزنامه الشرق االوسط  رييس جمهوري موقت عراق در عين حال در گفت
هاي اطالعاتي آشورهاي همجوار عراق را بدون اينكه نامي از اين آشورها به ميان آورد، به  سازمان

 . دخالت در امور داخلي عراق متهم آرد
عراق با برخي از آشورها و به طور مشخص با سوريه و "ر پاسخ به اين سوال آه د" غازي عجيل الياور"

اساس مشكل اين «: ، گفت"ايران داراي مشكالتي است، ديدگاه شما در قبال اين مساله چيست؟
است آه مرز عراق متروك و به حال خود رها شده است و افراد نفوذي از آشورهاي همجوار احيانا بدون 

هاي اطالعاتي براي حمايت و آمك به   سازمان ي اين آشورها و گاهي اوقات نيز با دخالتاطالع و آگاه
 » .شوند آنند، وارد عراق مي آساني آه با روند سياسي در عراق مخالفت مي

 هاي اطالعاتي آشورهاي همجوار است  سازمان مشكل عراق، دخالت
عاتي آشورهاي همجوار عراق را بدون هاي اطال رييس جمهوري موقت عراق سازمان: خبرگزاري فارس

 . اينكه نامي از اين آشورها به ميان آورد، به دخالت در امور داخلي عراق متهم آرد
چاپ لندن آه در شماره امروز اين روزنامه " الشرق االوسط"وگو با روزنامه  در گفت" غازي عجيل الياور"

 آشورها و به طور مشخص با سوريه و ايران عراق با برخي از"منتشر شد، در پاسخ به اين سوال آه 
اساس مشكل اين است «: ، گفت"داراي مشكالتي است، ديدگاه شما در قبال اين مساله چيست؟

آه مرز عراق متروك و به حال خود رها شده است و افراد نفوذي از آشورهاي همجوار احيانا بدون 
هاي اطالعاتي براي حمايت و آمك به   سازمان اطالع و آگاهي اين آشورها و گاهي اوقات نيز با دخالت

 » .شوند آنند، وارد عراق مي آساني آه با روند سياسي در عراق مخالفت مي
وگو در فضايي آرام براي حل مشكالت فيمابين با  ما در دولت به دنبال راهي براي گفت«: وي افزود

 » .همسايگان خود هستيم
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خواهيم  ما مي. ان منافع دوجانبه هستيم نه واآنش منفيما خواه«: رييس جمهوري موقت عراق گفت
ثبات و ناامن به نفع آنها نيست و با اين سخن خود آه  آه هر يك از همسايگان ما درك آنند عراق بي

خواهم بگويم همسايگان ما از خرد و  تشديد اوضاع امنيتي در عراق به نفع آنها نيست، نمي
 » .دورانديشي برخوردار نيستند

آورد و ما آن را  ايران از نگراني ناشي از حضور گسترده آمريكا در عراق سخن به ميان مي«: افزودوي 
آنيم ولي سوال اين است آه چه آسي به جز رژيم سابق، آشتار و اشغال عراق را به بار  درك مي

اي خواهيم به همگي اطمينان دهيم عراق ايستگاه و مرآز صدور تجارب سياسي بر مي. آورده است
خواهيم از بابت اين  از آنها مي. پذيريم آه جاي پايي بر ضد همسايگان خود باشد آسي نيست و نمي
 » .امر مطمئن باشند

  
  استاد دانشگاه از عراق خارج شدند1600

  ٢٠٠۴ نوامبر ٢ - ١٣٨٣ آبان ١٢سه شنبه 
اه عراقي به دليل  استاد دانشگ1600وزير آموزش عالي عراق اعالم آرد، بيش از : خبرگزاري فارس

 .تهديد، آدم ربايي، قتل و همچنين به دليل حقوق و درآمد آم از اين آشور مهاجرت آردند
 استاد دانشگاه 14حدود : به گزارش روزنامه اماراتي الخليج، يك مقام وزارت آموزش عالي عراق گفت

 . معلوم دارند استاد ديگر نيز سرنوشتي مبهم و نا75طي سال گذشته در عراق آشته شدند و 
به گفته اين مقام عراقي، تدام عمليات ترور و آدم ربايي آه موجب بستن دانشگاهها و موسسات 

آموزشي شده، موجب شد آه اين وزارتخانه با آغاز سال تحصيلي جديد به دليل آمبود استاد با 
 . مشكالت زيادي مواجه شود

وم آردن عراق از توانمندي هاي علمي و وي هدف اصلي تهديد و آشتار استادان دانشگاه را محر
 . جلوگيري از پيشرفت در اين زمينه دانست

وگو با روزنامه الوطن فاش آرد شمار  يكي از دانشگاهيان عراقي چندي پيش در گفت" فاضل بدران"
 . هاي عراقي توسط نيروهاي اشغالگر به قتل رسيدند زيادي از دانشمندان و استادان دانشگاه

نيروهاي آمريكايي طي يك تسويه حساب دانشمندان و دانشگاهيان عراق را به قتل «: وي افزود
 » .رساندند

هاي داخلي و قلب و رييس سابق دانشگاه بغداد و  استاد و دآتراي بيماري" محمد عبداهللا فالح الراوي"
ه بغداد، اي و استاد دانشكده علوم در دانشگا متخصص در امور فيزيك هسته" مجيد حسين علي"دآتر 
استاد فيزيك طبيعي در دانشكده علوم دانشگاه بابل از جمله " علي عبدالحسين آامل"دآتر 

دانشمندان و استاداني بودند آه اسامي آنها در فهرستي قرار دارد آه توسط نيروهاي اشغالگر آشته 
  .اند شده

  
 الياور از نقش ايران در جنوب عراق انتقاد آرد
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رييس جمهوري موقت عراق از نقش ايران در جنوب عراق بشدت " غازي عجيل الياور: "خبرگزاري فارس

 .انتقاد آرد
وگو با روزنامه آويتي القبس، شديدا از ايران انتقاد آرد و تهران را متهم آرد نقش منفي را  الياور در گفت

 . آند در جنوب عراق ايفا مي
 .  افسر امنيتي عراق متهم آرد18را به ترور وي همچنين ايران 

يابد حتي اگر حكومت ديني، زمام امور  رييس جمهوري موقت عراق تاآيد آرد عراق به ثبات دست نمي
 . را در اين آشور در دست بگيرد

پذيرد و اگر اهل سنت زمام امور را در عراق  اگر شيعه روي آار بيايد، اهل سنت آن را نمي«: وي افزود
 » .آند  دست بگيرد، شيعه با آن مخالفت ميدر

الياور تاآيد آرد، راه حل برتر اين است آه يك دولت غيرنظامي آه در آن همگي از حق و حقوق مساوي 
 . برخوردار باشند، روي آار بيايد

وي افزود، انتظار ندارد آه فصل روابط گذشته بين آويت و عراق پيش از تشكيل يك دولت سازمان يافته 
 . آم به پنج سال زمان نياز دارد ر عراق پيچيده شود، امري آه دستد

رييس جمهوري موقت عراق ترسيم مرزي بين اين آشور و آويت را غيرقابل تغيير و بازگشت ناپذير 
 . خواند

آويت نقش زيادي در «: الياور به سرمايه گذاري آويت در عراق اشاره آرد و آن را مهم برشمرد و گفت
 » .ق داشته است آه آن را هرگز فراموش نخواهيم آردآزادي عرا

ها در عراق به قوت خود محفوظ است و هر  حقوق آويتي«: وي درباره اموال آويت در عراق، گفت
 » .رسد  حقي به حق خود مي ذي

 
 چي، طالباني و بارزاني در انتخابات عراق ائتالف عالوي با پاچه

  2004 نوامبر  1 -1383 آبان 11ه دوشنب
روزنامه الشرق االوسط از تشكيل ائتالف ميان اياد عالوي، عدنان پاچه چي، مسعود : خبرگزاري فارس

 .بارزاني و جالل طالباني براي پيروزي در انتخابات سراسري ماه ژانويه عراق خبر داد
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 وگو با روزنامه الشرق محمود الحديثي رئيس جمعيت زيان ديدگان جنگ آمريكا بر ضد عراق در گفت
ها بر ضرورت برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پارلماني در  االوسط چاپ لندن اعالم آرد، عراقي

موعد مقرر آن به منظور تشكيل حكومت دمكراتيك منتخب برخاسته از تمايالت و آرمانهاي مردم عراق 
 . توافق آلي دارند

ق، عدنان پاچه چي و نصير هماهنگي بااليي ميان اياد عالوي نخست وزير موقت عرا: وي افزود
چادرچي و دو حزب بزرگ و عمده آرد يعني حزب دمكرات به رهبري مسعود بارزاني و حزب اتحاديه 

 . ميهني به رهبري جالل طالباني براي ايجاد ائتالف ميان اين نيروها وجود دارد
 وي و پنج حزب ديگر نصير چادرچي، رهبر حزب ملي دمكرات عراق پيش از اين از ايجاد ائتالفي بين حزب

اياد "، جنبش وفاق ملي به رهبري "چي عدنان پاچه"هاي مستقل به رهبري  يعني گروه دمكرات
، حزب آمونيست و حزب سوسياليست عربي و عالوه بر آن دو حزب عمده آرد به رهبري "عالوي

 . طالباني و بارزاني خبر داده بود
هاي سياسي عراق است و   اينكه دربرگيرنده اآثريت جريانبه اعتقاد آارشناسان، اين ائتالف با توجه به

هاي واشنگتن مطابقت دارد، از بخت بيشتري در  از تاييد و حمايت دولت موقت برخوردار است و با ديدگاه
 . انتخابات آينده برخوردار است

 اين ايده در با وجود قصد احزاب شيعه براي ايجاد ائتالفي آه از حمايت مرجعيت ديني برخوردار باشد،
 . نتيجه اختالف بين مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و جريان صدر در عمل نمود پيدا نكرده است

اين شورا «: سخنگوي اطالع رساني شوراي سياسي شيعه نيز پيشتر اعالم آرده بود" جواد بوالني"
ري وجود دارد، اين هنوز به تصميمي روشن و شفاف در اين زمينه دست نيافته است ولي اين اميدوا

   ».مجلس يك فهرست ملي داشته باشد
الدعوه دعوت آرديم در صورت تشكيل فهرستي، به آن بپيوندند و با  از مجلس اعال و حزب«: وي افزود

نمايندگان جريان صدر براي متقاعد آردن آنها جهت ورود به اين ائتالف، رايزني و ديدارهايي صورت گرفته 
 » .است

رود،  معاون نخست وزير موقت عراق نيز آه از رهبران حزب الدعوه بشمار مي" ريابراهيم جعف"
ديدارهايي با شيوخ عشاير و ديگر اقشار جامعه عراق برگزار آرد در حالي آه احمد چلبي رييس آنگره 

ملي عراق نيز تحرآات پنهان و غير آشكاري با احزاب و نيروهاي شيعه براي تشكيل يك ائتالف رقيب 
 . ت عالوي آغاز آردفهرس

 حزب را 14بر اساس اين گزارش، چلبي نمايندگان جريان صدر و شوراي سياسي شيعه متشكل از 
اهللا سيستاني را  براي ورود به فهرست خود متقاعد آرده است و در عين حال تالش دارد حمايت آيت

 . بدست آورد
 

 شود عراق براي برگزاري انتخابات آماده مي
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با آغاز نام نويسي آانديداهاي شوراي ملي جديد عراق، احزاب سياسي عراق نيز :خبرگزاري فارس
 .شوند براي حضور در انتخابات فعال مي
سخنگوي رسمي آميته عالي مستقل انتخابات عراق روز "فريد ايار"به گزارش پايگاه اينترنتي ايالف، 

بنابر اين گزارش . ه قصد دارند براي پارلمان نامزد شوند، يك ماه استمهلت افرادي آ: شنبه گفت
 سال باشد، از حزب بعث نباشد، داراي 30شرايط نامزدها عبارتند از اينكه فرد بايد عراقي االصل،باالتر از 

 . سابقه جنايي نباشد و داراي حسن شهرت و رفتار باشد و حداقل مدرك ديپلم را داشته باشد
در بغداد سه دفتر براي ثبت نام نامزدها مشخص شده است و در شهرهاي ديگر نيز : مه گفتوي در ادا

 .  محل تعيين شده است18در هر شهر يك حوزه يعني حدود 
 آارمند نيز 6500آنند و حدود   حزب در انتخابات عراق شرآت مي200احتماال : فريد ايار همچنين افزود

 ميليون 2/5هاي انتخاباتي  به هر فرد براي هزينه . اند ه آارگرفته شدهبراي اجراي آليه مراحل انتخابات ب
 . شود  ميليون دينار اختصاص داده مي7/5دينار و به هر حزب سياسي يا ائتالف 

فرمهاي مخصوص براي شرآت آنندگان نيز همزمان با آاالبرگهاي خواروبار توزيع : وي همچنين گفت
 . شود  مي

 عضو يك هيات مستقل است آه وظيفه تدارك و برگزاري و اعالم 62ابات با آميته عالي مستقل انتخ
 . نتايج انتخابات را بر عهده دارد

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان12:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۴ نوامبر ٢ - ١٣٨٣ آبان ١٢سه شنبه :بی بی سی
ی اصلی خود از انتخابات امروز رياست جمهوری آمريکا نوشته روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان ها

و درباره امکان تغيير در سياست های آمريکا نسبت به ايران به گمانه زنی پرداخته اند و گزارش هايی 
درباره فعاليت های هسته ای و مذاکرات آخر هفته نمايندگان هسته ای ايران و سه کشور اروپايی از 

  .زنامه های امروز صبح تهران استديگر اخبار اصلی رو
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 با عنوان اين که با انتخاب هر يک از نامزدهای رياست جمهوری آمريکا سياست آن کشور در آفتاب يزد
  .مورد ايران تغييری پيدا نمی کند، گزارش های مربوط به انتخابات آمريکا را منعکس کرده است

اگر تقلبات انتخاباتی در آمريکا صورت پذيرد، حتما  از قول وزير دفاع ايران پيش بينی کرده که همبستگی
نوشته انتخابات امروز آمريکا به نوعی با يکی از پيچيده ترين سرفصل جام جم بوش انتخاب می شود و 

  . های سياست خارجی ايران گره خورده است
روزنامه گفته ، نوام چامسکی نويسنده ناراضی آمريکا، در جواب سئواالت اين ايرانبه نوشته روزنامه 

است در آمريکا نزديک پانزده درصد از مردم پای صندوق های رای می روند و در حاليکه اکثريت مردم با 
  سياست های جاری دولت مخالفند، دولت کار خود را می کند

 در گزارشی از حلقه انسانی که ديروز به دور ساختمان سازمان انرژی اتمی زده شد، حاضران در شرق
اعتراضی را سيصد نفری دانسته که همه آنان دانشجو نبودند و سامان دادن اين اعتراض به اين حرکت 

  .عهده بسيج بود
  .  تعداد حاضران در حلقه انسانی هسته ای را هزار نفر ذکر کرده استرسالتدر مقابل، 

که سخنانش ، با اشاره به اين که يکی از محافظه کاران جام جممحمد جواد الريجانی در مقاله ای در 
طعم تبليغات انتخاباتی دارد گفته است تکنولوژی هسته ای برای پيشرفت کشور از ضروريات است و 

بدون سرمايه گذاری وسيع در آن نمی توان به ايران اسالمی آباد و آزاد دست يافت، نوشته 
در زمينه توان سياستمداران بهتر است دفاع معقول و حقوقی از منافع کشور را به ادعاهای نا مطمئن 

  . هسته ای و يا تصويرهای بی پايه از نقشه توسعه و آبادانی کشور آلوده نسازند
در حاليکه چند تن از نمايندگان مجلس ادعا کرده اند که فرآيند فنی توليد سوخت هسته ای در کشور 

ظری با همه به پايان رسيده و ايران عضو باشگاه اتمی شده، الريجانی تاکيد کرده است که فيزيک ن
اهميتی که دارد مورد توجه دستگاه های دولتی نيست و بر همين اساس خواستار واقع نگری و پرهيز 

  . از ادعاهای نادرست شده است
 سخنگوی وزارت خارجه گفته مصوبه دو روز پيش مجلس با خواست دولت همگام آفتاب يزدبه نوشته 

  .مورد فعاليت های هسته ای خبر داده استاست و رييس مجلس هم از همگامی دولت و مجلس در 
 خواستار آن شده که طرح مصوب مجلس با تصويب الحاقيه ای جمهوری اسالمیبا اين همه، روزنامه 

  .تی در آن گنجانده شود.پی .تندتر شود و از جمله قطع مذاکرات با اروپايی ها و خروج از معاهده ان
در اعالميه ای با اشاره به دستور رييس جمهوری برای  دانشجويان دفتر تحکيم وحدت، شرقبه نوشته 

تشکيل هياتی برای رسيدگی به حادثه قتل های پاکدشت، پرسيده مگر دستور های قبلی او به اجرا 
  . در آمده که همکاری با اين ستاد را از مسووالن خواسته است

 قتل های زنجيره ای، عوامل در اعالميه دفتر تحکيم وجدت از جمله از ماجرای کوی دانشگاه، مسببان
حمله به دانشگاه تبريز و سخنرانی دکتر سروش نام برده شده که در همه آن ها رييس چمهوری 

  .دستور برپايی هيات هايی را داد که اين دستورها به نتيجه ای نرسيده است
مه های دولت  امروز رييس جمهور در مجلس حاضر می شود تا برناايراندر حالی که به نوشته روزنامه 

 سخنگوی دولت گفته رشد اقتصادی، جذب شرقرا برای نمايندگان مجلس تشريح کند، به نوشته 
سرمايه گذاری خارجی، کنترل تورم، کنترل افزايش نرخ بيکاری، رشد صادرات غيرنفتی بخش هايی از 

  .گزارش اقتصادی دولت خواهد بود
ش سياسی بوده و بايد به صراحت به مردم گفت به گفته وی، دولت در بخش اقتصادی موفق تر از بخ

  .که دولت در برنامه سياسی خود ناموفق ماند و با مشکالت فراوان روبرو شد
يک روز بعد از انشتار مقاله ماشاهللا شمس الواعطين که در آن به اصالح طلبان پيشنهاد کرده بود از 

 عيسی سحرحيز در شرقهاشمی رفسنجانی برای رياست جمهوری حمايت کنند، به نوشته 
پاسخی به آن روزنامه نگار اصالح طلب نوشته چرا به جای متوسل شدن به کسی که آشکار نيست در 
صورت رياست جمهوری چه سياستی در مورد آزادی ها و مسايل امنيتی و اطالعاتی در پيش می گيرد 

  اساس را بر درخواست آزادی انتخابات قرار ندهيم؟
 در مقاله خود تاکيد کرده که جامعه ما به حدی از رشد و بلوغ رسيده آفتابه مدير نشريه توقيف شد

ننمايد و بتواند گزينه های بهتری را به جريان " بدتر"و " بد"است که خود را مقيد به گزينش ميان 
  .اقتدارگرا تحميل کند و روند اصالحات و مردمساالری دينی حقيقی را تداوم بخشد

   
   آبان11 : تهرانیروزنامه ها
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روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود رای موافق تمامی نمايندگان مجلس به طرح 

احتياط آميزی را که در مقابل طرح خروج ايران از معاهدات هسته ای مطرح گرديد نشان از تعيين 
نسته اند که از سه روز ديگر در پاريس بين نمايندگان ايران و سه کشور محدوده مذاکرات هسته ای دا

اروپايی برپا خواهد بود و دو حادثه مهم فردا که روزنامه های به آن پرداخته اند انتخابات رياست جمهوری 
آمريکا و گزارش محمد خاتمی رييس جمهور به مجلس است که در آن از کارکرد هفت ساله دولت خود 

  .اهد گفتسخن خو
 در گزارشی از جلسه ديروز مجلس که در آن طرح دستيابی ايران به فن آوری هسته ای تصويب شرق

  .شد پيش بينی کرده که جامعه ايران در آستانه تحول ديگری قرار گرفته است
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به نوشته اين روزنامه، رای قاطع نمايندگان به طرحی اعتدالی نشان دهنده اين بود که در شرايط حاضر 
  . امکان طرح مسايلی تندروانه وجود ندارد

که سه شنبه " لغو تعليق غنی سازی اورانيوم" گزارش کرده است که طرح همشهریدر همين زمينه، 
گذشته با قيد دو فوريت تقديم مجلس شده بود، ديروز قبل از طرح پيشنهاد جديد پس گرفته شد و 

  . اعالم کردرفعت بيات، نماينده مردم زنجان، پس گرفتن آن را 
 ديروز خبر داده بود که طرح جديد را به منزله اعالم عزای کيهانرفعت بيات همان نماينده ای است که 

  . عمومی برای کشور خوانده است
 سخنگوی وزارت خارجه از رای مجلس استقبال کرده و آن را گام مثبتی دانسته همبستگیبه نوشته 

آن استقبال می کند اما اين به معنای نفی حق طبيعی و گفته است که دستگاه سياست خارجی از 
  . ايران در داشتن فن آوری صلح آميز هسته ای نيست

 نوشته است که حميد رضا آصفی، معاون و سخنگوی وزارت خارجه، گفته است اروپا در چند جام جم
و اين يک روز گذشته دوباره حقوق ما را درخصوص استفاده صلح آميز هسته ای به رسميت شناخته 

گام مثبت است ولی هنوز بايد صحبت کنيم و افزوده بايد تعهدات اروپا ملموس، قطعی، دقيق و روشن 
  . باشد

 از قول سخنگوی وزارت خارجه نوشته از جمله توقعات ما در مذاکرات پاريس همکاری های ايرانرورنامه 
پايی ها قطعی، ملموس، دقيق و هسته ای است که روی آن اصرار داريم و انتظار داريم تعهدات ارو

  . روشن باشد و در اين صورت ايران با در نظر داشتن منافع خود بهترين تصميم را اتخاذ خواهد کرد
در حاليکه روزنامه های مختلف در گزارش های خود از تمايل بيشتر مسلمانان آمريکا به انتخاب جان 

 هم با سر جمهوری اسالمیر نوشته اند، روزنامه کری، نامزد دموکرات ها در انتخابات فردا در آن کشو
و ته يک کرباس خواندن دو حزب اياالت متحده و نامزدهای آنها تاکيد کرده که قطعا شکست خوردن 

  .بوش به نفع جهان است
، روزنامه جناح محافظه کار، خبر از تشکيل جلسه اين جناح برای بحث رسالتيک روز بعد از آن که 

انتخابات رياست جمهوری داده بود که در آن چهار نام به چشم می خورد که هاشمی درباره نامزدهای 
 يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس گفته است اعتمادرفسنجانی در بين آن ها نبوده، به نوشته 

کسانی که با حذف نام هاشمی رفسنجانی او را بايکوت کرده اند خود از طرف هاشمی بايکوت می 
  . شوند
   هاشمی  با آمدن  شده است که  مطمئن  راست  اين نماينده مجلس گفته جناحاعتمادشته به نو

 خود   را مغاير با اهداف  خواهند شد و جناح راست اين  و دولت  وارد کابينه  هم  طلبان  از اصالح بخشی
  .  داند می

اهللا شمس الواعظين،  ه قلم ماششرقاما مهم ترين تحول در فضای سياسی امروز سرمقاله روزنامه 
سردبير چهار روزنامه تعطيل شده است، که با عنوان بازگشت هاشمی رفسنجانی نوشته است که 
اصالح طلبان بايد تعارف را کنار گذارند و حمايت خود را از رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی اعالم 

  . دارند
د محافظه کاران خواهد کرد اما اين شمس الواعظين نوشته که با اين مقاله خود را آماده حمالت شدي

تنها راهی است که در شرايط حاضر، کشور را به وفاقی می رساند که نيازمند آن است و در عين حال 
  .به هواداران اصالحات امکان می دهد که دستاوردهای خود را نگاه دارند

ارست فردا محمد خاتمی در روزنامه های مختلف امروز به گمانه زنی درباره سخنانی پرداخته اند که قر
  .مجلس بازگويد

 اين اولين بار نيست که محمد خاتمی درتريبون مجلس با مخاطبان ومنتقدانش ايرانبه نوشته روزنامه 
روبرو می شود، اما حضور فردای او درآخرين سال حيات دولت اصالحات و درجمع نمايندگان مجلس 

ن برنامه سوم وبيان توفيقات و دشوارب های مجريان هفتم مشخصه يک اتفاق جديد را دارد و بهانه آ
  .دراجرای اين برنامه است

 سقاخانه برای تهران توسط شهرداری، جلب جوانان کرد به فعاليت های هنری در ٢٢٠طرح احداث 
کردستان عراق، آماده شدن طرح ممنوعيت مصرف سيگار در اماکن عمومی و آماری درباره اندک بودن 

  . شغل های مديريتی از جمله گزارش های ديگر روزنامه های امروز تهران استمشارکت زنان در
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