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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 - ايرانپروژه اتمي رژيم

  
  کنند ی شانس را برگزار منی و اروپا جلسه آخررانیا:  فرانسه یخبرگزار
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 مذاکرات خود را در مورد برنامه یی اروپاهی و اتحادرانی که اسدی نوی می فرانسه در گزارشیخبرگزار
 به توافق در دني است که دو طرف به دنبال رسی در حالنی از سرگرفتند و اسی در پاررانیا یهسته ا

 یري جلوگتي امنیا ارجاع پرونده به شوری براکای هستند تا از تالش امررانی ایمورد برنامه هسته ا
 . کنند 
 تختی در پایص مذاکرات در مکان نامشخنی فرانسه ، ای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 یندگی و المان به نماسي رتبه با حضور سه کشور فرانسه ، انگلیفرانسه و در سطح مقامات عال
 .  شود  ی برگزار میی اروپاهیاتحاد

 با ی راه حلافتنی مداوم است که هدف آن کيپلماتی از روند دی بخشنیا:  گفت یسي انگلپلماتی دکی
 .  نوامبر است 25 در روز ی اتمی الملل انرژنيکام آژانس ب حی اجالس شورای تا زمان برگزاررانیا
انچه من  . ستي ما بحث در مورد انها ناستي مطرح هستند اما سی مختلفیشنهادهايپ:  گفت یو
 کی حکام به ی از اجالس نوامبر شوراشي که پمي مشتاق هستاري است که ما بسنی امی توانم بگویم

  . ميتوافقنامه برس
 تي امنی را به شورارانی پرونده اردي بگمي تصمی اتمی انرژی المللني است که آژانس باردوي امکایآمر

 را ومي اورانی سازی را متقاعد کند که غنرانی مسئله انی ممانعت از ایارجاع دهد و اروپا تالش دارد برا
 . متوقف سازد 

 قرار دارند که طبق یافق احتمال توکی فرانسه گفتند دو طرف در استانه ی به خبرگزارنی در وپلماتهاید
  . دی توافق گسترده تر فراهم  آی ماهه توافق خواهد کرد تا زمان الزم برا6 قي تعلکیان تهران با 

 نیا : دی گوی می غربپلماتی دکی.  داده شد یرانی روز سه شنبه به صورت مکتوب به طرف ادهی انیا
 بلند تي مذاکرات در مورد وضعدني رسجهيتا زمان به نت تنها قي مسئله که تعلنی ااني با بی کتبشنهاديپ

 .  کرده است ی را سرهم بندی سازی غنقي است مسئله تعلازي نرانیمدت برنامه ا
 حاکم بر جو مذاکرات امروز آرامتر از ی که فضاسدی نوی به نقل از مقامات در تهران می خبرگزارنیا

 .  بوده است نيشيجلسات پ
نه :  فرانسه گفت ی به خبرگزاری اتمی انرژی المللني در اژانس برانی سابق اندهی نمای اکبر صالحیعل
هستند و به ) عملگرا  (کيهر دو طرف پراگمت.  خواهند که به بن بست برسند ی نمهایي و نه اروپاهايرانیا

 .  اند دهي رسیازاتي تالش کرده اند و به امتیسخت
  
  دي احتماال تا فردا به طول خواهد انجامیی و سه کشور اروپارانیمذاکرات ا : تریرو
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 مذاکرات نی با اشاره به سخت بودن مذاکرات نوشت که احتماال اپلماتی دکی به نقل از ترزی رویخبرگزار
 .  شود دهيکش) شنبه (به فردا 

 ی در گفتگورانی ای اعزامئتيه از یکی ی ناصرروسي سترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه
 درمورد ی را دارد و دو طرف درحال چانه زنی طوالناري روز بسکیانتظار : گفتی خبرگزارنی با ایتلفن
 یاسي و سی از مسائل اقتصادی شده هستند که شامل ستون بلندشنهادي معاهده پی هاسی نوشيپ

 .  است  سمی گرفته تا تروریاز روابط تجار
 شيگفتگوها آسان نخواهند بود چراکه ما در نقطه تبادل پ. بر خواهد بود  سئله زمان منیا:  گفت یو
 . شود دهياحتمال دارد گفتگوها به شنبه کش:  گفت زي نیی اروپاپلماتی دکی . مي هستسهاینو

 نتوانند به توافق برسند ، ني روز جمعه طرفی در گفتگوهاکهي در صورتی کرد حتیدواري ابراز امیناصر
 ني نوامبر آژانس ب25 از توافق در آستانه اجالس ی اروپا دست کم به نوعهی و سه کشور اتحادانریا

 .  شوند کی نزدی اتمی انرژیالملل
 دهند و من ی درک انجام مکی به دني رسی را برای ها هر تالشیی رسد که اروپایبه نظر م: گفتیو

 شدن به کی نزدی را دست کم براید خوب هر تالش کرد و با اعتقامي کار را خواهني همزيباور دارم ما ن
 .  داد ميدرک انجام خواه

 نرسند، نهي زمنی درای به توافقني نوامبر طرف25 تا اجالس کهي درصورتدی افزای در ادامه می خبرگزارنیا
 ارجاع پرونده  ی براکای از موضع امری اتمی انرژی المللني حکام  آژانس بی در شورایی اروپایکشورها

 .  خواهند کرد تی حماتي امنی به شورارانیا
 به یو. شوندی به توافق آماده مدني رسی ها برایرانی کرد که ایني ابراز خوشبیی اروپاپلماتی دکی
 آنها موافقت خواهند کرد ، وجود ندارد اما نسبت به نکهی بر ای مبنی نشانه اچيعمال ه: گفتترزیرو

 . توافق آماده اندیه آنها برا وجود دارد کیشتري بیگذشته نشانه ها
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  است دهيچي ها سخت و پیی با اروپامذاکرات: سی مذاکره کننده در پاریرانی ااتي هیسخنگو
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 گفتگوها ، نی از آغاز ا  پس  ساعت  ، هفتسی در پاریرانی مذاکره کننده ااتي عضو هانی موسونيحس

 .  کردفي توصدهيچي را سخت و پییکشور اروپامذاکرات امروز با سه 
 مذاکره کننده با سه یرانی ااتي عضو هکی فرانسه، یبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 کرد اما گفت یني ها اظهار خوشبیی مذاکرات امروز با اروپاري نسبت به مسیی در گفتگوییکشور اروپا
 . استدهيچي مذاکرات سخت و پنیکه ا
 نیمن به ا:  ادامه دادی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي سونيسي کمسي رئانی موسونيحس

 ی دوجانبه را در پتی که رضای به توافقیابی دست ی هستم چرا که هر دوطرف برانيمذاکرات خوشب
 .داشته باشد، مصمم هستند

 نی ایدگيچي منجر به پ امرنی باشد و ایی دارند تا توافق اجرای سعیدو طرف به شکل جد:  افزودیو
 . مذاکرات سخت باشدنی امي کنی میني بشي شود؛ پیمذاکرات م

 نسبت شنهاداتي پنیا:  دوطرف خبر داد و گفت ی از سویدی جدشنهاداتي از ارائه پني همچنانیموسو
 . سخت شده استاري ما بسیبه گذشته ملموس تر و قابل اجراتر هستند و لذا مذاکرات برا

 ني سومسی امروز جمعه در پارسي آلمان، فرانسه و انگلیی سه کشور اروپاندگانی است نماقرار
 . برگزار کنندرانی ای پرونده هسته اري درباره مسیرانینشست خود را با فرستادگان ا

 
 هاي جوان ، با روحيه جهادي از علل ناراحتي دشمن است حضور مديريت:رهبر معظم انقالب اسالمي
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به گزارش خبرگزاري فارس رهبر معظم انقالب اسالمي در خطبه دوم نماز با اشاره به جنجالي آه 

علت : اند، خاطرنشان آردند اي ايران به راه انداخته آمريكا و برخي آشورهاي ديگر درباره مسئله هسته
ري اسالمي ايران با وجود منطق اين است آه ملت ايران و جمهو اصلي اين جنجالها و حرف هاي بي

هاي درخشان دست يافته و با تكيه بر اقتدار  ها و دشمني مستمر مراآز سلطه به پيشرفت توطئه
 . دهد دروني خويش پرشور و پراميد به راه روشن خويش ادامه مي

هاي مراآز سلطه جهاني  هاي بزرگ اقتصادي را عامل نهايي تعيين سياست ايشان منافع آمپاني
مراآز سياسي اقتصادي نظام سلطه حاضرند به شرط وابستگي ملتها برخي : ند و افزودندبرشمرد

 اسالمي بر استقالل  امكانات را به آشورهاي تحت سلطه بدهند اما هنگامي آه ملت ايران و جمهوري
 . زنند فشارند دست به جنجال آفريني مي ملي پاي مي
اي و حضور  وان ايران به فناوري توليد سوخت هستهاي دستيابي دانشمندان ج اهللا خامنه حضرت آيت

ها و ديگر  هاي عصبانيت آمريكايي آشور داراي اين فناوري مهم را از جمله علت10ايران به عنوان يكي از 
هاي  هاي نو و جذاب در زمينه جمهوري اسالمي عالوه بر ايده: دشمنان ملت ايران خواندند و افزودند

هاي فراوان  هاي مشتاق ملتها پيشرفت رائه فرهنگ اصيل اسالمي به دلصنعت، ساخت زيربناها و ا
اي به ايران، اين  آنند با زدن تهمت توليد سالح هسته داشته است و دشمنان اين ملت سعي مي

 . پيشرفتها را بپوشانند
 همان :اي تأآيد آردند رهبر معظم انقالب اسالمي در تبيين استراتژي ايران در برخورد با سالح هسته

ايم ما به دنبال توليد، نگهداري و آاربرد سالح  ايم و نظر شرعي خود را اعالم آرده گونه آه بارها گفته
هسته اي نيستيم و معتقديم آشوري آه ملتي يكپارچه و اين همه جوان مومن دارد اصوًال نيازي به 

 . سالح اتمي ندارد
دشمنان در تالشند وحدت ملي : طرنشان آردندايشان با توصيه ملت و مسئوالن به هوشياري آامل خا

موجود در آشور را به هم بريزند و با شعارهايي نظير حاآميت دوگانه اينگونه وانمود آنند آه ميان 
مسووالن اصلي نظام اختالف وجود دارد اما با وجود اين تالشها سران سه قوه درباره مسايل اساسي 

  . آند ا را بيشتر عصبانيت ميديدگاه مشترك دارند و همين واقعيت آنه
  

 شود اي در آشور به زودي تقديم مجلس مي هاي هسته طرح ممنوعيت ساخت سالح
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طرح قانون آردن ممنوعيت : سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي گفت: خبرگزاري فارس
 .گيرد دي در دستور آار مجلس قرار مياي آشور به زو ساخت سالح هاي اتمي در مراآز هسته

محسن آوهكن نماينده مردم لنجان و عضو هيأت رئيسه مجلس درگفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري 
اين طرح براساس تأآيدات مقام معظم رهبري آه فرمودند : فارس با اعالم اين خبر اظهار داشت

، از سوي تعدادي از »ت بمب اتمي باشيمدهد آه دنبال ساخ هاي دنيا بر ما اجازه نمي آموزه«
 . گردد نمايندگان ارائه مي
اند آه ايران به  از آنجايي آه مسئوالن نظام جموري اسالمي همواره تأآيد داشته: آوهكن تصريح آرد
خواهند با چنين طرحي،  باشد، نمايندگان مجلس نيز مي  اي نمي هاي هسته دنبال ساخت سالح

هاي  اي را قانوني سازند تا حسن نيت ايران را از فعاليت الح هستهممنوعيت ساخت هرگونه س
 . اي براي جهان به اثبات برسانند هسته
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اي  طرح مزبور در آنار مصوبه قبلي مبني بر دستيابي آامل به فناوري صلح آميز هسته: وي تأآيد آرد
 . قرار خواهد داشت

ين طرح با امضاي تعداد آثيري از نمايندگان تالش خواهيم آرد تا ا: سخنگوي هيأت رئيسه مجلس گفت
 . باشد، با تقديم به مجلس به زودي در دستور آار قرار گيرد آه هم اآنون در مرحله جمع آوري امضا مي

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
 شود  ژانويه برگزار مي27انتخابات در : معاون رئيس جمهوري عراق
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معاون رييس جمهوري موقت عراق امروز اعالم آرد انتخابات سراسري عراق در تاريخ : خبرگزاري فارس

 . ژانويه سال آينده ميالدي برگزار خواهد شد27
 

ون اين تاريخ توسط آميسي«: در اين ارتباط گفت" ابراهيم جعفري"به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، 
 » .انتخابات آشور اعالم شده و انتظار مي رود توسط آابينه نيز به تأييد برسد

همه بر اين نكته توافق دارند آه اين انتخابات براي . انتخابات در اين روز برگزار خواهد شد« : وي افزود
 » .عراقي با ثبات و مستقل ضروري است

 شوراي استان و منطقه 18لي اين آشور شامل  نماينده مجلس م275در انتخابات ماه ژانويه عراق، 
 . نيمه خودمختار آردستان، انتخاب خواهند شد

اين نمايندگان قرار است پيش نويس قانون اساسي عراق را تهيه و اقدامات الزم براي روي آار آمدن 
 . دولت بعدي عراق انجام دهند

ي اين انتخابات را تاريك آرده است و اين در حالي است آه وجود ناامني گسترده در عراق افق برگزار
مثلث "ها از احتمال عدم برگزاري انتخابات در برخي از نقاط ناامن عراق از جمله  حتي برخي از نشانه

 . را در خود دارد" رمادي"و " فلوجه"اين آشور حكايت دارد آه شهرهاي ناآرامي چون " سني نشين
  

 ادعاي عالوي درباره ايران و سوريه 
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وزير موقت عراق از اتحاديه اروپا خواست با استفاده از نفوذ خود از   اياد عالوي نخست :خبرگزاري فارس
 .خواند، جلوگيري آند "تشديد خشونت توسط ايران و سوريه در عراق "آنچه وي 

 
ود خطاب به سران اتحاديه اروپا در  عالوي امروز در سخنراني خ به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروآسل،

تشديد "اي از آن در اختيار خبرگزاري فرانسه قرار گرفت، ايران و سوريه را به  بروآسل آه نسخه
ما نيازمند آمك اتحاديه اروپا هستيم تا همسايگان عراق را «:در عراق متهم آرد و افزود "خشونت

 » .ها منجر به تضعيف امنيت خود آنها خواهد شدمتقاعد آند آه تشديد خشونت در عراق در بلندمدت تن
ترين  اش با ايران و سوريه استفاده آند و اين پيام را در شفاف اميدوارم اتحاديه اروپا از رابطه«: وي افزود

 » .شكل خود به آنها برساند
اين در حالي است آه عالوي پيش از آغاز سفر خود به بروآسل آه در راستاي شرآت در نشست 

ن اتحاديه اروپا انجام شد، با تماشاچي خواندن آشورهايي نظير فرانسه و آلمان، خواستار سرا
 . مشارآت بيشتر آنها در تحوالت عراق شد

 . اين اظهارات عالوي، باعث برانگيخته شدن خشم اين آشورها شد
ر بروآسل ، نخست وزير انگليس د"توني بلر"وي در اظهاراتي آه پس از نشست پيش از جلسه خود با 

بيان آرد، از تمايل دولت موقت عراق به برقراري روابطي مثبت و مفيد با اتحاديه اروپا خبر داد و 
 » .اي را در روابط متقابل ايجاد آنيم گذشته به تاريخ پيوسته است و ما بايد فصل جديد و تازه«:افزود

 
  آغاز شد   فلوجه  به حمله ,   بوش  از پيروزي پس

 ٢٠٠۴ نوامبر 6 - ١٣٨٣ آبان 16شنبه :اعتماد
 آرد   امريكا اعالم ارتش. دهند  مي  ادامه  فلوجه  بمباران  به  همچنان  امريكايي هاي جنگنده:  الملل  بين گروه
 .  است  شده  واقع  هوايي  حمله  بار هدف ، پنج  ساعت  هفت  شهر طي اين(  جمعه) ديروز   صبح آه
 بامداد 10:1   از ساعت  حمالت  آرد آه  امريكا اعالم  رويتر، ارتش ز خبرگزاري ا  نقل  ايسنا به  گزارش به

 خود را   امريكايي نيروهاي.  است  نابود شده  انبار تسليحات  يك  آن  و طي  آغاز شده  محلي  وقت ديروز به
   فقط  حمله  براي ازان سرب شود آه  مي آنند و گفته  مي  آماده  فلوجه  به  سراسري  حمله  يك  انجام براي

 در اثر  همچنين. جمهور امريكا هستند ، رييس  بوش  و جرج  وزير عراق ، نخست منتظر دستور اياد عالوي
   بغداد، چهار تن  شمال  آيلومتري50 در   واقع  شهر الدجيل  شوراي  ساختمان  خودرو در مقابل انفجار يك
 خودرو  در انفجار يك. هستند  شدگان  آشته  در ميان اختمان س دو نگهبان.  شدند  زخمي  تن15 و  آشته

 چهار   سوي  به  امريكايي  نيروهاي با شليك.  شدند  زخمي  تن13 و   آشته  تن  هفت در شهر تكريت
   پليس  و دو نيروي  آشته  چهار تن  االنبار بودند، اين  استانداري  فرار از زندان  در حال  آه  عراقي زنداني

 آردند،   افراد تيراندازي  اين  سوي  به  آه  امريكايي هاي ، گشتي  الرمادي  پليس  گفته به. شدند ميزخ
 و   آشته  تن  در شهر بلد و سامرا نيز سه در حمالت.اند  نبوده  اوضاع  تشخيص  بودند و قادر به مست
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   پرواز بر فراز مناطق  در دو نوبت  گذشته  پنجشنبه  همچنين  امريكايي هاي جنگنده. شدند  زخمي  تن هفت
   سنگين  هوايي  شهر را مورد حمالت  در اين  مسلح  مردان ، مواضع  فلوجه  شرق  و جنوب  شرق شمال

 .خود قرار دادند
   در اطراف  حمالت  از اين  پيش  امريكايي  نظاميان  آردند آه  اعالم  فلوجه  ساآنان  آه  است  در حالي اين

 را مورد   نيز فلوجه  چهارشنبه  شب  امريكا، نيمه  ارتش هاي ها و تانك جنگنده. بودند ستقر شده م فلوجه
   رويتر در اين خبرگزاري. شدند  آشته  تن  پنج  حمالت  اين  طي  بودند آه  شديد خود قرار داده حمالت
 در   در فلوجه  بيمارستاني مقامات.  است  داشته  دنبال  نيز به  چند زخمي  حمله  اين  داد آه  گزارش خصوص

   نيز در اثر اين  از اين پيش. شد  زخمي  بشدت  زن  يك  هوايي  حمالت  در اثر اين  آردند آه  اعالم باره اين
شود   مي  ديگر، گزارش از سوي. بود  داده  خود را از دست  پاي ، يك  عراقي  دختر جوان ، يك  هوايي حمالت

   حمالت  اين  در خصوص برد، فرماني  حاضر در اروپا بسر مي  در حال  آه  وزير عراق نخست،   اياد عالوي آه
   دستورات  خود را يا بر اساس  حمالت گويند آه  مي  امريكايي  تفنگداران  حال با اين.  است صادر نكرده

 .دهند  مي انجام امريكا   شده  برگزيده جمهور دوباره ، رييس  بوش  جرج  و يا با فرمان عالوي
  به. شدند  و زخمي  االنبار آشته  استان هاي  در درگيري از امريكايي سرب  شش  خبر رسيد آه همچنين
 در   مسلح  با نيروهاي بر اثر درگيري:  آرد  امريكا اعالم  ارتش  سخنگوي  المحيط  اينترنتي  پايگاه گزارش
 . شدند  ديگر زخمي  و چهار تن  امريكا آشته  دريايي  تفنگداران  از اعضاي  يكي  االنبار عراق استان
 بغداد   در شمال  وي  حامل  در خودروي  ديگر نيز بر اثر انفجار بمب  سرباز امريكايي يك:  آرد  تصريح وي

   توسط  آه  نپالي  گروگان اند آه  آرده  اعالم  نپال  دولت مقامات:   نوشت  چنين  هم المحيط. شد آشته
 . بود، آزاد شد  شده  ربوده  عراقي  مسلح هاي گروه

 
 .هاي آمريكايي با پرواز بر فراز شهر فلوجه به بمباران اهدافي در اين شهر پرداختند جنگنده

  ٢٠٠۴ نوامبر 4 - ١٣٨٣ آبان 14پنج شنبه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، ارتش آمريكا در اين خصوص ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 شرق و  در دو نوبت پرواز بر فراز مناطق شمال) پنجشنبه(هاي آمريكايي امروز  گزارش داد آه جنگنده
 . شرق فلوجه، مواضع مردان مسلح در اين شهر را مورد حمالت هوايي سنگين خود قرار دادند جنوب

 .درخصوص تفات احتمالي اين حمالت هوايي هنوز گزارشي منتشر نشده است
ان آمريكايي پيش از اين حمالت در اطراف اين در حالي است آه ساآنان فلوجه اعالم آردند آه نظامي

 .فلوجه مستقر شده بودند
هاي ارتش آمريكا، نيمه شب گذشته  ها و تانك رسد آه جنگنده در همين حال از عراق و فلوجه خبر مي

 .نيز فلوجه را مورد حمالت شديد خود قرار داده بودند آه طي اين حمالت پنج تن آشته شدند
ري رويتر در اين خصوص گزارش داد آه اين حمله چند زخمي نيز به دنبال به گزارش ايسنا، خبرگزا

 .داشته است
باره اعالم آردند آه در اثر اين حمالت هوايي يك زن به شدت  مقامات بيمارستاني در فلوجه در اين

 .زخمي شد
 .ده بودپيش از اين نيز در اثر اين حمالت هوايي يك دختر جوان عراقي، يك پاي خود را از دست دا

اين در حالي است آه تفنگداران دريايي آمريكا پيش از آغاز اين حمالت در اطراف فلوجه مستقر شده 
 .بودند

 وزير عراق آه در حال حاضر در اروپا به سر  شود آه اياد عالوي، نخست از سوي ديگر گزارش مي
گويند آه  اران آمريكايي ميبا اين حال تفنگد. برد، فرماني در خصوص اين حمالت صادر نكرده است مي

جمهور دوباره برگزيده  حمالت خود را يا بر اساس دستورات عالوي و يا با فرمان جورج بوش، رييس
 .دهند ي آمريكا انجام مي شده

رسد آه در پي پيروزي جورج بوش در انتخابات آمريكا مردم عراق اعالم آردند آه  باز هم از عراق خبر مي
گر برگزيده شده بايد به تعهدات خود مبني بر برگزاري انتخابات آزاد در عراق و اآنون آه بوش بار دي

 . زده اقدام آند بازسازي اين آشور جنگ
 .ربايان در اين آشور يك تاجر آمريكايي ـ لبناني را ربودند رسد آه آدم از سوي باز هم از عراق خبر مي

ي  ي آمريكايي است آه طي هفته ن دومين تبعهبه گزارش ايسنا و به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس اي
 .شود جاري در بغداد ربوده مي

چنين يك افسر  چنين يك نوار ويدئويي در عراق نشان داد آه سه تن از ماموران گارد ملي عراق و هم هم
 .ربايان سر بريده شدند ي آدم اين آشور به وسيله

ر عراق آشته و يك نظامي ديگر اين آشور نيز بر رسد آه يك نظامي آمريكايي د باز هم از عراق خبر مي
  .اي در حوالي شهر بغداد مجروح شد اثر انفجار يك بمب در آنار جاده

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  روزنامه های امروز تهران 

  ٢٠٠۴ نوامبر 4 - ١٣٨٣ آبان 14پنج شنبه :بی بی سی 
وزی جورج بوش در انتخابات رياست جمهوری آمريکا را به عنوان مهم روزنامه های امروز تهران خبر پير

ترين خبر خارجی خود نقل کرده و در گزارش هايی که يک روز مانده به دور تازه ای از مذاکرات هسته 
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ای ايران و سه کشور اروپايی منتشر می شود احتمال داده اند که اروپا برداشتن گامی به سوی 
  .زمينه توافق و موفقيت مذاکرات را فراهم آورده باشدخواست های ايران در 

خبر پيروزی جورج بوش در انتخابات رياست جمهوری آمريکا در صدر اخبار تمامی روزنامه های امروز 
 که چندين ويژه نامه به همين مناسبت همراه شماره امروز خود چاپ شرقتهران نقش بسته است و 

  . ست جان کری اين بود که وی هيچ حرف تازه ای نداشتکرده در سرمقاله خود نوشته علت شک
ادب .  می نويسد جان کری همچون يک آمريکايی با نزاکت می کوشيد به جورج بوش ادب بياموزدشرق

  . همکاری با متحدان اروپايی يا مخالفان آسيايی و نيز با شهروندان آمريکايی
انی که اعالم داشته بودند که جان کری را بر  در سرمقاله خود ضمن انتقاد از محافظه کارآفتاب يزد

جورج بوش ترجيح می دهند ابراز نگرانی کرده که اين تفسيرها به عمل هم نزديک شده باشد و 
  . کارهايی انجام گرفته باشد که هزينه های آن بعدا به عهده نظام بيفتند

ايی صورت گرفته آن را گواه تازه  با ادعای اين که در انتخابات آمريکا تقلب هجمهوری اسالمیروزنامه 
ای دانسته بر اين که دمکراسی آمريکايی هيچگاه عاری از تقلب و تزوير نبوده و دمکراسی های موجود 

  .در ساير کشورهای تحت سلطه آمريکا هم از همين دست است
 در حالی که روزنامه های مختلف تهران از واکنش های اعتراض آميز محافل سياسی و دانشگاهی

 جمهوری اسالمینسبت به وقايع دو روز پيش دانشگاه علم و صنعت تهران خبر داده اند روزنامه 
نوشته انتشار خبر اين وقايع توسط خبرگزاری جمهوری اسالمی و موضعگيری های عجوالنه بعضی 

  . مقامات رسمی کشور، فرضيه مشکوک بودن اصل اين واقعه را تقويت کرده است
مه، اکنون تقريبا می توان اطمينان داشت که دعوت از ابراهيم يزدی و مصطفی تاج به نوشته اين روزنا

  . زاده با برنامه ريزی قبلی و با هدف به تشنج کشيدن محيط دانشگاه علم و صنعت صورت گرفته است
 دکتر ايراناظهار نظر اين روزنامه تندرو صبح تهران در زمانی انتشار می يابد که به نوشته روزنامه 

محمد تقی صالحی رييس دانشگاه علم و صنعت که به علت ضرباتی که به وی وارد شده در بيمارستان 
است، گفته حمله به او و گروگان گيری ربطی به سخنرانی نداشت و در حالی که سخنرانی در جريان 

 و کندن لباس بود چند نفری به عنوان داشتن نامه ای به او مراجعه کردند و بعد از آن با حمالت فيزيکی
او وی را به داخل اتوبوسی انداختند و بعد از طی مسافتی در اثر گفتگو با مقامات انتظامی رضايت دادند 

  . که او را به وزارت علوم تحويل دهند
 تاکيد کرده که گفتگوی گروگان گيرها با نيروی انتظامی گرم و آفتاب يزدآقای صالحی به نوشته 

  .دوستانه بود
  .  دکتر صالحی گفته نه او و نه هيچ فرد دانشگاهی احساس امنيت نمی کندشرقزنامه به نوشته رو

 خبر داده که هيات دولت بعد از گزارش وزير علوم نسبت به واقعه دانشگاه علم و صنعت ايرانروزنامه 
  . واکنش تندی نشان داده و خواستار تعيين هياتی برای پی گيری ماجرا شده است

مضروب شده دانشگاه علم و صنعت ضاربان خود را منسوب به بسيج خوانده و در در حالی که رييس 
گزارش های مختلف نيز بسيج دانشجويی عامل اين گروگان گيری قلمداد شده، به نوشته روزنامه 

بسيج : " اين گروه در بيانيه ای بدون آنکه صريحًا حوادث سه شنبه را محکوم کند نوشتهايران
من اعتراض به حضور سران احزاب غيرقانونی که بدون طی مراحل قانونی وارد دانشجويی دانشگاه ض

دانشگاه شدند، عليرغم بی کفايتی رييس دانشگاه نحوه برخورد با او را قابل قبول نمی داند و حمله 
اوباش دانشجونما و پياده نظام به اصطالح نهضت آزادی به بسيج دانشجويی دانشگاه و تخريب خانه 

ان و خروج اسناد و مدارک آن را محکوم می کند و برای احقاق حقوق خود از هيچ کوششی امن بسيجي
  ." فروگذار نخواهد کرد

 ضمن تاکيد به اين که مدعيان قانونگرايی بايد به ايراناعضای بسيج دانشجويی به نوشته روزنامه 
ل بسيج دانشجويی بايد وضعيت قانونی خود عمل کنند نوشته اند با تخريب کنندگان ساختمان و اموا

  .برخورد جدی و قانونی صورت گيرد
 نوشته سرانجام پافشاری ايران بر سياست قاطع خود درباره چرخه سوخت و مدت زمان جام جم

تعليق غنی سازی اورانيوم جواب داد و اروپايی ها مجبور شدند با تعديل مواضع خود انعطاف بيشتری از 
  . خود نشان دهند
وزنامه پس از آن که وزيران خارجه اتحاديه اروپا در نشستی در بروکسل مبحث برنامه به نوشته اين ر

هسته ای ايران و نحوه مذاکره با تهران را بررسی کردند، سخنان جديد و اميدوار کننده ای از جانب 
مقامات اروپايی مطرح شد که از کنار گذاشتن مبحث تعليق نامحدود غنی سازی اورانيوم حکايت 

  .داشت
 ديپلمات های اروپا گفته اند سفيران سه کشور اروپا پيشنهادات تازه ای را ايرانبه نوشته روزنامه 

همزمان با مذاکرات فردا در پاريس به دولت ايران تقديم خواهند کرد که کليد اختالفات دو طرف بر سر 
  . زمانبندی غنی سازی اورانيوم است

يس جمهور خاتمی در گفتگويی تلفنی با کوفی عنان، دبير کل  خبر داده که ديروز ريهمبستگیروزنامه 
سازمان ملل اعالم داشته که ايران به دنبال سالح هسته ای نيست و از وجود و گسترش سالح هسته 

  .ای در منطقه هم نگران است
 اخبار مربوط به تظاهرات ديروز در برابر سفارت سابق آمريکا در تهران همراه با عکس هايی از اين

 گروه های شرکت ايرانمراسم در صفحه اول بيشتر روزنامه های تهران چاپ شده و به گزارش روزنامه 
کننده در اين مراسم ضمن دادن شعارهايی عليه آمريکا و اسرائيل عليه دانشجويان اشغال کننده 
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ی که سفارت در بيست و پنج سال پيش که امروز به جمع اصالح طلبان درآمده اند به عنوان کسان
  .پشيمان شده و از کار انقالبی خود ابراز شرمندگی می کنند شعار داده اند

در انجمن های دانش آموزی " جهان بدون آمريکا" خبر داده که از ديروز همايش های به عنوان جام جم
 استان کشور آغاز به کار کرد که در همايش تهران علی الريجانی نماينده ولی فقيه در شورای ١٣

  . ملی و سردار ذوالقدر معاون سپاه پاسداران سخن گفته اندامنيت
 

   آبان١۵:  ايرانیهفته نامه ها
  ٢٠٠۴ نوامبر 5 - ١٣٨٣ آبان 15ه جمع:بی بی سی 

احتمال استيضاح وزرای کشور و آموزش و پرورش، پرونده هسته ای ايران، طرح تحقيق و تفحص قوه 
بات رياست جمهوری سال آينده، عناوين مهمترين مطالب قضائيه، سالگرد اشغال سفارت آمريکا و انتخا

  .هفته نامه های چاپ تهران است
با قوت گرفتن بحث استيضاح عبدالواحد موسوی الری و مرتضی حاجی وزرای کشور و آموزش و پرورش، 

  . به انتقاد از نمايندگان مجلس پرداخته انداميد جوان و صدا
گويا مجلس : "ام از تعامل با دولت سخن می گويند، نوشته با نقد مواضع اکثريت مجلس که مدصدا

هنوز از تعامل با دولت اصالحات سير نشده و قصد دارد با قربانی کردن چند وزير ديگر به اين روند ادامه 
  ."دهد
 هدف از استيضاح وزيران را کنار گذاشتن اصالح طلبان عنوان کرده و نوشته که محافظه کاران می صدا

ين اقدام هر اصالح طلبی را که تمايلی به شرکت در انتخابات داشته باشد منصرف کنند کوشند با ا
وگرنه برای مجلس نبايد چندان مهم باشد که در هفت ماه باقی مانده از عمر دولت خاتمی، اين چند 

  .وزير که عمال کار چندانی هم از آنها بر نيامده و نخواهد آمد بمانند يا نه
ن اصلی خود از نمايندگان مجلس انتقاد کرده که شعار دلچسب انتخاباتی مبارزه با  در عنوااميد جوان

  .گرانی و مقابله با بيکاری را فراموش کرده و به استيضاح وزرا مشغول شده اند
اين هفته نامه افزوده، مجلسی که با شعار حل مشکالت مردم و رفع گرانی و بيکاری شکل گرفته بود 

مال سياسی می کوشد دولت خاتمی را در واپسين ماه های زمامداری فلج کند و اکنون در برخوردی کا
معلوم نيست رابطه اين دو مقوله با استيضاح چيست و چنانچه موسوی الری و حاجی را هم به زير 

  بکشند، آيا ارزانی و فراوانی در کشور پديد خواهد آمد؟
ی کشور و آموزش و پرورش را با انتخابات رياست  برخورد با وزرااميد جوان،مهرداد خدير ياداشت نويس 

جمهوری مرتبط دانسته و نوشته، آقای موسوی الری با اکراه به انتخابات مجلس هفتم تن داده و بارها 
اعتراض خود را به روند برگزاری اعالم کرده است و آقای حاجی نيز متولی وزارتخانه ای است که بالقوه 

  . ميليون رای دهنده دارد۶
 ارگان جامعه اسالمی مهندسين به نقل از محمدرضا باهنر دبير کل اين تشکل و نايب رئيس امج

ما نبايد از تهديد ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت هراس داشته باشيم و : "مجلس نوشته
  . "با استناد به اين تهديد از حقوق خود دست برداريم

ه هسته ای ايران به شورای امنيت بيش از هر کس، اروپا را متضرر و به گفته آقای باهنر، ارجاع پروند
  .بی منطقی و قانون گريزی کشورهای سلطه جو را اثبات خواهد کرد

 در عنوان اصلی خود ايران را پيروز ميدان نبرد ديپلماتيک هسته ای معرفی کرده و به نقل از حبيب شما
کسانی که در خارج از کشور ما را به تعليق غنی : "هاهللا عسگراوالدی دبير کل پيشين موتلفه نوشت

 سال به عقب ۵٠سازی اورانيوم و توقف فعاليت هسته ای ترغيب می کنند می خواهند کشور را 
  ."برگردانند

 در سرمقاله اين شماره، مذاکره با دولت های اروپايی را بی معنا توصيف کرده و نوشته، پرتو سخن
همه امکاناتش را صرف نهايی کردن پروژه فناوری هسته ای کند و با دولت بايد به جای وقت کشی 

  .بهره گيری از انديشمندان و بسيج کليه امکانات، نسبت به تامين چرخه سوخت هسته ای اقدام کند
: "  ارسال احتمالی پرونده ايران به شورای امنيت را تهديدی توخالی تلقی کرده و نوشتهپرتو سخن

  . " ر باره جمهوری اسالمی کارايی ندارداين گونه تهديدات د
 ارگان انصار حزب اهللا ياداشت هفتگی اش را به تحقيق و تفحص از قوه قضائيه اختصاص داده و يالثارات

نوشته، چون اکثريت نمايندگان اين طرح از اعضای فراکسيون اصولگرا به شمار می آيند شائبه جناحی 
يندگان از روش علمی و منطقی منحرف شوند لغزشی عظيم بودن اين طرح وجود ندارد اما اگر نما

  .مرتکب شده اند و جبران آن بسيار سخت و دشوار است
تحقيق و تفحص از قوه :  در عين حال به نقل از جمال کريمی راد سخنگوی قوه قضائيه نوشتهيالثارات

ايی قوه قضائيه با رئيس قضائيه قانونی نيست و بر اساس قانون اساسی کليه امور اداری، قضائی و اجر
  .قوه قضائيه است بنابر اين مجلس نمی تواند در اختيارات قانونی رئيس قوه قضائيه تحقيق و تفحص کند

 شماآيت اهللا هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه نيز نسبت به تحقيق و تفحص واکنش نشان داده و 
 قضائی را به عهده دارم خواسته های تا زمانی که اينجانب مسئوليت دستگاه: به نقل از وی نوشته

  .تحميلی و غير قانونی از جانب هيچ شخص، گروه يا نهادی را نخواهم پذيرفت
به گفته حسن کامران نماينده اصفهان در مجلس، بررسی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور، سازمان 

سيدگی به پرونده مفاسد حفاظت اطالعات قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد، سازمان زندان ها، نحوه ر
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اقتصادی و نحوه عزل و نصب ها در قوه قضائيه از محورهای تحقيق و تفحص قوه قضائيه است که از 
  . نماينده به هيات رئيسه تقديم شده است١٢٠سوی 

 ١٣تعدادی از هفته نامه ها عکس هايی از اشغال سفارت آمريکا و راهپيمايی سالگرد اين واقعه در روز 
  . اپ کرده و پيامدهای آن را در ياداشت ها و گزارش هايی بررسی کرده اندآبان را چ

آمريکای جنايتکار، سرمست از اشغال :  وابسته به انصار حزب اهللا نوشتهعبرت های عاشورا
افغانستان و عراق ناشيانه برای ايران اسالمی خط و نشان می کشد و وظيفه ماست تا خود را برای 

زيرا امروز آمريکا بيش از هر زمان ديگری در صدد حمله به نظام . زرگ آماده کنيمرويارويی با شيطان ب
  . سال تحقير خود در ميان ملت های جهان است٢۶اسالمی و انتقام از 

 عناصری در دستگاه ها و پست های حساس نفوذ کرده و با ايجاد بلوا عبرت های عاشورا،به نوشته 
زايش فاصله طبقاتی و ايجاد نارضايتی عمومی در صدد وارد کردن و آشوب، فساد و بی بند و باری، اف

ضربه به نظام اسالمی هستند و در راستای منافع و اهداف آمريکا حرکت می کنند بنابر اين مسئوالن 
  .دلسوز بايد ضمن برخورد با اين عوامل، امريکا را از هر گونه طمع به ايران اسالمی مايوس کنند

شخصيت : "وان اصلی خود به نقل از غالمعلی حداد عادل رئيس مجلس نوشته در عنصداهفته نامه 
هاشمی رفسنجانی نبايد تخريب شود و هر کس تحت هر عنوان کمترين اهانتی به آقای هاشمی 

  . "رفسنجانی نمايد به يکی از سرمايه های بزرگ انقالب لطمه زده است
رياست جمهوری واکنش برخی گروه های طرح نمايندگان مجلس در باره محدويت سنی نامزدهای 

سياسی را بر انگيخته که معتقدند هدف از اين محدويت حذف چهره هايی مانند هاشمی رفسنجانی و 
  .مهدی کروبی است

راوی از تالش حزب کارگزاران برای به صحنه آوردن هاشمی رفسنجانی خبر داده و نوشته، اين حزب 
  .تان ها به تهران فراخوانده استمسئوالن دفاتر کارگزاران را از شهرس
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