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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 

  
  است ی سازی غنداری پاقياروپا خواستار تعل: فرانسه 

  ٢٠٠۴ نوامبر ٣ - ١٣٨٣ آبان ١٣چهارشنبه 
 ی غنیتهاي فعالی برایشگي توقف همکی خواست تا رانی امور خارجه فرانسه از اری وزهي بارنشليم

 یی اروپاهی و اتحادرانی اني از توافق بی است که نشانه ها حاکی در حالنی ا وردی بپذومي اورانیساز
 . دارد
 یی اروپاهی به خبرنگاران پس ازجلسه اتحادهي فرانسه ، بارنی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 به فاز  و ما در حال وارد شدنمي از گفتگوها با دولت تهران هستیعيما هم اکنون در فاز وس: گفت 
  . مي هستی حتمیني خوشبکی بحثها با یینها
 ی سازی غنقي تعلی برارانی اشنهادي تواند با پی میی اروپاهی اتحادای سوال که آنی در پاسخ به ایو

.  خواهد ی زمان منيي بدون تعداری پاقي تعلکی هی ماه موافقت کند، گفت اتحاد6 ی حد اکثر براومياوران
 . است " تازمان ممکن  "یبه معن " داریپا " : گفت ی منبع فرانسوکی

 ی آماده مسی در پاررانی گفتگوها با ادی دور جدکی ی ، آلمان و فرانسه براسي انگلی کشورهامقامات
 . شوند
 ، زي صلح آمی هسته ای انرژی آورده است که در برابربرنامه کمکی فشار مرانی به ایی اروپاهیاتحاد
 .ور کامل کنار بگذارد  را به طومي اورانی سازیغن
 در نی ازاشي بیی اروپاهی گفتند اتحادنی سازمان ملل در وی بان هسته ادهی دردپلماتهای حال دنی ابا

 ومي اورانی سازی نامحدود برنامه غنقي درخواست تعلحی مذاکرات روز جمعه ، به طور صریتوافق احتمال
 .  را ندارد

 تالش سی که در مذاکرات پارنی با اشاره به ازي اروپا نی هید در اتحاسي انگلی ندهی نمان،ي مک شسيدن
 یما همکار:  صرف نظر کند، افزودومي اورانی سازی را متقاعد کنند از غنیرانیخواهد شد مقامات ا

 به راه یابي دستین برای در وی اتمی انرژیالملل ني آژانس بقی و از طرمی دارکای با آمریکی نزداريبس
 ميکن ی متي از مسکو تا واشنگتن با آن موافقند فعالی المللني بی  جامعهی تماممکن ی که فکر میحل

 سازي اورانيوم از سوي ايران است  غني" مداوم"فرانسه خواستار تعليق 
سازي اورانيومش را بطور  هاي غني وزير امور خارجه فرانسه از ايران خواست فعاليت: خبرگزاري فارس

 . متوقف آند" مداوم"
در حاشيه نشست اتحاديه اروپا در جمع " ميشل بارنيه"ارش خبرگزاري فرانسه از بروآسل، به گز

بيني خاصي  ما در مرحله بسيار جدي از مذاآرات با دولت تهران قرار داريم و با خوش«: خبرنگاران گفت
 » .وگوها هستيم در حال ورود به مرحله آخر اين گفت

سازي  است اتحاديه اروپا پيشنهاد ايران براي تعليق غنيوي در پاسخ به اين پرسش آه آيا ممكن 
بدون اشاره » مداوم«سازي  اورانيوم تنها براي مدت شش ماه را بپذيرد، گفت اتحاديه اروپا خواستار غني

 . به مدت آن است
 . است» تا هر زمان آه ممكن باشد«به معناي » مداوم«يك منبع ارشد فرانسوي گفت 

يس، فرانسه و آلمان در حال آماده شدن براي دور جديد مذاآرات در پاريس در مقامات آشورهاي انگل
 . روز جمعه هستند

سازي  اي، تهران را به توقف آامل غني آميز انرژي هسته  به فناوري صلح اتحاديه اروپا در ازاي آمك
 . اورانيوم فراخوانده است

گويند اتحاديه اروپا در مصالحه احتمالي پيش   ميالمللي انرژي اتمي در وين ها در آژانس بين اما ديپلمات
 . سازي اورانيوم نيست از مذاآرات روز جمعه ديگر خواستار تعليق نامحدود برنامه غني

شنبه در  حسين موسويان، رييس آميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان روز سه
سازي اورانيوم   سه آشور اروپايي آماده توقف غنيوگو با خبرگزاري فرانسه گفت ايران در مذاآره با  گفت

 » .حداآثر شش ماه و نه بيشتر باشد«است آه 
  

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

  گفت کی را تبری جمهوراستی بوش در انتخابات ریروزي پیجان کر
  ٢٠٠۴ نوامبر ٣ - ١٣٨٣ آبان ١٣چهارشنبه 

 .  گفت کی جرج بوش را تبریروزيکست در انتخابات پ شرشی نامزد دموکرات ها با پذی کرجان
 حزب دموکرات امروز در تماس یدای کاندی جان کرتدپرس،ي مهر به نقل ازآسوشی گزارش خبرگزاربه
 . گفتکی کشور را تبرنی ای جمهوراستی را در انتخابات ری ویروزي با جرج بوش پیتلفن
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 به ستاد وی اهواالتی در ای که مسئوالن شمارش آرا خبر دادزي نکای از شهر بوستون آمررهی الجزشبکه
 . همچنان به سود جرج بوش است التی انی در ای اطالع داده اند که شمارش آرای کریغاتيتبل
 بوش در ی و با توجه به برتری را252 ی الکترال دارد و کری را254 امار بوش تاکنون نی اساس اخربر
 را به دي شکل کاخ سفیضي رفتن به اتاق بی الزم برای را270 بوش  الکترال داردی را20 که وی اوهاالتیا

 .دست آورده است
  

 هاي انتخابات آمريكا از نگاه رويتر فراز و نشيب
  ٢٠٠۴ نوامبر ٣ - ١٣٨٣ آبان ١٣چهارشنبه 

جمهور فعلي آمريكا با  هاي فراوان باالخره جرج دابليو بوش رئيس پس از آش و قوس: خبرگزاري فارس
 بر سناتور جان آري نامزد دموآرات انتخابات رياست جمهوري آمريكا بار ديگر به آاخ سفيد راه پيروزي
 .يافت

 آمريكا 2004هاي انتخابات  به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري رويتر، برخي از فراز و نشيب
شد به قرار   جمهوري، مجلس سنا و مجلس نمايندگان اين آشور مشخص آه در آن سرنوشت رياست

 : زير است
 به وقت گرينويچ 18 آري در تماس تلفني با بوش شكست خود را پذيرفت، آري قرار است در ساعت -

 . سخنراني آند
 .  به وقت گرينويچ سخنراني آند20 بوش قرار است در ساعت -
يالت اوهايو  راي الكترال ا20 راي الكترال نياز به آسب 270 هريك از نامزدها براي آسب حداآثر -

 . داشتند
 ايالت 19 راي الكترال را به خود اختصاص داد، آري نيز در 274 ايالت بر آري پيروز شد و 29 بوش در -

 درصد آراء 99پس از شمارش . آوري آند  راي الكترال را جمع252موفق به پيروزي بر بوش شد و توانست 
 . ي داشت ميليون راي بيش از آر4در سراسر آمريكا، بوش نزديك 

ها به طور  هاي بزرگ آمريكا آه جمهوريخواهان و دموآرات بوش از ميدان نبرد ايالت فلوريدا، يكي از ايالت-
 . آنند، پيروز بيرون آمد سنتي براي پيروزي در آن با يكديگر مبارزه مي

 100 آرسي از 54آم،   هاي تلويزيوني حاآي از آن است آه جمهوريخواهان دست  گزارش شبكه-
اند آه اين تعداد نسبت به دوره قبل سه آرسي افزايش  آرسي مجلس سنا را به خود اختصاص داده

 . عالوه بر اين جمهوريخواهان همچنين اآثريت خود را در مجلس نمايندگان گسترش دادند. دارد
 جان تيون نامزد جمهوريخواه مجلس سنا توانست تام ديلي رهبر حزب دموآرات در مجلس سنا را -

 . ماند شكست دهد، اين اولين بار است آه در نيم قرن گذشته يك رهبر سنا در انتخاب مجدد ناآام مي
هاي آاروليناي شمالي، جرجيا، آاروليناي جنوبي و  هاي سنا را در ايالت  جمهوريخواهان آرسي-

 . هاي آولورادو و ايليونويس را به خود اختصاص دادند ها آرسي لوئيسيانا و دموآرات
 .  پست فرمانداري تقريبًا با يكديگر برابر بودند11جمهوريخواهان و دموآرات ها در آسب -
در پي اذعان آري به شكست خود در انتخابات، سهام آمريكا رو به افزايش گذاشت، قيمت نفت نيز به -

 .  دالر رسيد50هر بشكه بيش از 
وي بايستي به خاطر : ين خواند و افزود بوش در تماس تلفني با آري وي را رقيبي اليق و قابل تحس-

 . مبارزه انتخاباتي خود افتخار آند
تر نسبت به قبل،  ما با داشتن اآثريت گسترده«:تام ديلي رهبر اآثريت مجلس نمايندگان آمريكا گفت-

 » .توانيم آارهاي فراواني صورت دهيم مي
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
 

 اظهارات الياور تكذيب شد
  ٢٠٠۴ نوامبر ٣ - ١٣٨٣ آبان ١٣چهارشنبه 

سخنگوي دولت موقت عراق اظهارات منتسب به غازي عجيل الياور رئيس جمهوري : خبرگزاري فارس
عراق را در خصوص آنچه نقش منفي ايران در جنوب عراق و دست داشتن در ترورها در عراق موقت 

 .خوانده شده بود، تكذيب آرد
ما ضمن : به گزارش روزنامه بحريني االيام، سخنگوي الياور آه نامي از وي برده نشده است، تاآيد آرد

 مسلمان و دوست عراق است و با آنيم آه جمهوري اسالمي ايران همسايه تكذيب اين امر تاآيد مي
همكاري يكديگر در راستاي اعتماد سازي و تقويت مناسبات و روابط و خدمت به منافع دو آشور و آنچه 

 . آه خير و صالح براي دو ملت مسلمان و همسايه است، قدم بر مي داريم
ن را به دخالت در امور روزنامه هاي عربي به نقل از غازي عجيل الياور رييس جمهوري موقت عراق، ايرا

 . داخلي عراق و ايفاي نقش منفي در اين آشور متهم آردند
دولت ايران تاثيرات زيادي در «: به نقل از غازي عجيل الياور مدعي شد" الراي العام"روزنامه آويتي 

توان آن را  دهد آه نمي اين تاثيرات مثبت نيست، منفي است، حوادث زيادي روي مي. عراق دارد
 » .شود هايي براي تخريب تجربه جديد در عراق انجام مي رفت و به اعتقاد من تالشپذي
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هاي آويتي بود آه به نقل از الياور، ايران را به دخالت در امور داخلي عراق متهم  القبس از ديگر روزنامه
 .  افسر امنيتي عراق متهم آرده بود18و ايران را به ترور 

هاي اطالعاتي  ندن به نقل از رييس جمهوري موقت عراق سازمانروزنامه الشرق االوسط چاپ ل
آشورهاي همجوار عراق را بدون اينكه نامي از اين آشورها به ميان آورد، به دخالت در امور داخلي 

 . عراق متهم آرد
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان13:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۴ نوامبر ٣ - ١٣٨٣ آبان ١٣چهارشنبه  -بی بی سی 

انتخابات رياست جمهوری آمريکا، حوادث ديروز دانشگاه علم و صنعت تهران که به گروگان گيری رييس 
آن دانشگاه توسط گروه فشار انجاميد، انتقاد رييس جمهور از توقيف مطبوعات و دستگيری روزنامه 

دبير شورای نگهبان و دعوت سپاه نگاران، اعتراض شديد مهدی کروبی، رييس سابق مجلس، به 
پاسداران و روحانيون قم از مردم برای شرکت در مراسم سيزده آبان، سالگرد اشغال سفارت آمريکا در 

  .تهران که روز مبارزه با استکبار نام گرفته، از جمله اخبار مهم روزنامه های امروز صبح تهران است
ظر درباره نامزدهای انتخابات آمريکا خودداری می کنند، ، با نقل اينکه مقامات ايرانی از اظهار نشرق

گزارشی فراهم آورده از گفتگوی خبرنگاران خود با مردم کوچه و خيابان درباره نامزدهای رياست 
جمهوری امريکا که در آن آمده است از آدم هايی که در خيابان های شهر تهران راه می رفتند درباره 

شد و بسياری از آنها انگار که راجع به شهروندان سياره ای ديگر سخن جورج بوش و جان کری پرسيده 
  . گفته می شود، به ماجرا اعتنايی نکردند

گزارش های مربوط به حادثه ديروز دانشگاه علم و صنعت تهران، که همزمان با سخنرانی ابراهيم يزدی 
ا دانشجويان بسيجی معرفی و مصطفی تاج زاده اتفاق افتاد و مسبب آن حمله گروهی بود که خود ر

  . می کردند، در روزنامه های صبح امروز تهران با لحن های متفاوتی منعکس شده است
 خبر داده که بعد از به گروگان گرفته شدن رييس دانشگاه توسط حمله آورندگان، گروهی نيز دفتر شرق

  . بسيج دانشجويی را ويران کردند
نماينده ولی فقيه در آن دانشگاه هم هنگام نماز در مسجد به  خبر داده که جمهوری اسالمیروزنامه 

  . برپايی جلسه سخنرانی و اجازه دادن برای چنين کاری توسط رييس دانشگاه اعتراص کرده بود
، رييس دانشگاه علم و صنعت، تنها رييس دانشگاهی که با رای هيات علمی ايرانبه نوشته روزنامه 

وسط حمله برندگان گروگان گرفته شد که با يک اتوبوس که مسافران آن دانشگاه انتخاب شده است، ت
آن را پياده کرده بودند او را بردند و گويا قصد داشتند مجبور به نوشتن و يا امضای نامه ای کنند که با 

  . دخالت ماموران نيروی انتظامی وی را به وزارت علوم منتقل کردند
استعفای دکتر صالحی، که بعد از اين ماجرا صورت گرفت، مخالفت  وزير علوم با ايرانبه نوشته روزنامه 

کرد و اعالم شد روسای دانشگاه های سراسر کشور فردا جلسه ای درباره هتک حرمت دانشگاه ها 
  .برپا می کنند

 از قول مسئول بسيح دانشجويی دانشگاه علم و صنعت، ارتباط حمله برندگان به همبستگیروزنامه 
ه رييس دانشگاه را به گروگان گرفته بودند با بسيج دانشجويی تکذيب کرده و گفته جلسه و کسانی ک

  . ممکن است حرکت خودجوشی بوده باشد
 مسئول بسيج دانشگاه علم و صنعت گفته است در زمانی که همه قدرت های آفتاب يزدبه نوشته 

ليه ملت شريف ايران جهانی به دنبال توجيه افکار عمومی جهانی برای شروع اقدامات مختلف ع
هستند و برای حصول اين هدف به خوراک های تبليغاتی مناسب و ارايه تصويری متشنج و پر از اختالف 
از کشور ما نياز دارند، جای تعجب است که گروهی با سوء استفاده از نام محترم دانشجو، بسيج، حزب 

  .اهللا و امثال آن خود را وسيله اين امر نامبارک قرار دادند
بيشتر روزنامه های امروز صبح تهران نامه مهدی کروبی، رييس مجلس سابق، را به آيت اهللا جنتی در 
صدر اخبار خود نقل کرده اند که در آن نسبت به نامه دبيرشورای نگهبان به رييس قوه قضاييه اعتراض 

  . شده است
 بر انتخابات به دادگاه ها، که بر آيت اهللا جنتی در نامه خود نسبت به احضار چند تن از مسئوالن نظارت

اساس شکايت نامزدهای انتخاباتی صورت گرفت اعتراض کرده و گفته بود که اين عده چون منتخب 
  . شورای نگهبان هستند از هر تعقيبی مصون هستند و نيازی به پاسخ گويی آنان نيست

ده که نه شاهان گذشته که مهدی کروبی به نوشته روزنامه های امروز به آيت اهللا جنتی يادآور ش
مطابق قانون مشروطيت از هر نوع پاسخ گويی مصون بودند حق داشتند اين مصونيت را به کسان 

  .ديگری واگذار کنند و نه در کاپيتوالسيون چنين حقی برای مستشاران خارجی قايل شده بوند
ر سايت های اينترنتی، همزمان، با اعالم ادامه دستگيری روزنامه نگاران به جهت محدود کردن کا

 خبر داده که رييس جمهور در پاسخ خبرنگاران به شدت با چنين دستگيری هايی مخالفت ايرانروزنامه 
  .کرده است
، محمد خاتمی بعد از گزارش به نمايندگان مجلس، در حالی در برابر خبرنگاران حاضر اعتمادبه نوشته 
 از   تنها تعدادی  اظهار نظر مخالفان، هنوز نه  و آزادی وعات مطب  آزادی  شعار برای  سال٨   عليرغم شد که
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 را نيز   نويسان  وبالگ ها آغاز شد که  از دستگيری  جديدی  موج  برند، بلکه  بسر می  در زندان نگاران روزنامه
  .  در بر گرفت

   برخورد با اصحاب د نحوه در مور پاسخ  و بی   تکراری  سئوال  دليل  همين اين روزنامه ادامه می دهد که به
 جديد   جمهوری، موج  رييس آقای:   گفت  آقای خاتمی  به  خطاب  بار نيز تکرار شد و خبرنگاری  اين قلم

 با   دوران  برخوردها نيز در همين  و بيشترين  پيوست  وقوع  شما به  در کشور در دوران  ای  باز رسانه فضای
  .   ايم  شده  مواجه  اينترنتی  فعاالن  نيز با دستگيری ن شد، اکنو  انجام  مطبوعات اصحاب

 حاکی است که انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در نامه ای خطاب به رييس شرقخبری در روزنامه 
قوه قضائيه با اشاره به ادامه احضار، تعقيب و بازداشت روزنامه نگاران و خبرنگاران سايت های اينترنتی 

ه اگر اين اقدامات به صورت و ابعاد کنونی ادامه پيدا کند، فرجام و پيامدهای آن برای خاطرنشان کرده ک
  . کشور مخاطره آميز خواهد بود

انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در اين نامه تاکيد کرده که روزنامه نگاران امروز به بی پناه ترين قشر 
 قانون اساسی و ديگر قوانين موضوعه تبديل اجتماعی از حيث مصونيت ها و حقوق قانونی مندرج در

  .شده اند و امنيت شغلی شان به طور همه جانبه به مخاطره افتاده است 
 امضا ١٢٠ طرح تحقيق وتفحص مجلس از قوه قضاييه روز گذشته با ايراندر حاليکه به نوشته روزنامه 

فته است نظر غالب اين  خبر داده که سخنگوی قوه قضاييه گشرقتحويل هيات رييسه مجلس شد، 
است که مجلس شورای اسالمی نمی تواند نسبت به انجام اختيارات قانونی رييس قوه قضاييه تحقيق 

  . و تفحص کند
، کريمی راد افزوده است که قوه قضاييه آماده است تا مسايل مادی قوه قضاييه و شرقبه نوشته 

  .الت را برطرف کندمشکالت قضات را بررسی و با همکاری نمايندگان آن مشک
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