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

  
  اردر سوک ابو عم

  
 ني مردم فلسطقدري عرفات رهبر عالاسری به مناسبت در گذشت تي تسلاميپ
  محمود عباس دبير کميته اجرايى سازمان آزاديبخش فلسطين یآقا

  عرفاتی خانم سهسرکار
 نهیری و دوست دني مردم فلسطقدري، رهبر عال)ابو عمار( عرفاتاسری  درگذشت اري تاسف و تاثر بسبا

 .می گوی متي تسلني را به شما و  به مردم قهرمان فلسطرانی ا مردمخواهيجنبش ترق
 در هم ني فلسطبخشی که نام او با جنبش آزادی فقدان مردی براني خود را در غم مردم فلسطما
 . مي دانی مکی شرختهيآم

 ی براني در جهت حق مردم فلسطری ناپذی خستگی دهه در تالشنی چندی عرفات طاسری ادی زنده
 و هاي سختل،ي و اسرائني دو ملت فلسطني بی مستقل خود و استقرار صلح و دوست دولتليتشک
 دد یی همسوکی در رانی ای ارتجاعمیدولت اشغالگر شارون و سران رژ.  را تحمل کردیاري بسیرنجها
 ني عرفات را از صحنه مبارزه عادالنه مردم فلسطاسری تا دندي کوشی و توطئه گرانه همواره مهمنشان
 .  کردی را رهبرني تا لحظه مرگ جنبش مردم فلسطتی و درایستادگی عرفات با ااسریاما . ندحذف کن
 در سراسر ی مبارزان صلح و آزادی همه ی بلکه بران،ي مردم فلسطی عرفات نه فقط برااسری فقدان

 .جهان دردناک و تاسف بار است
 .ش نخواهد شد عرفات هرگز فرامواسری رانهي و مقاومت دلیداری و خاطره پاادی

 رانی خلق ایی فدایکهای سازمان چریسخنگو
  سامعیمهد
 2004 نوامبر 11 – سیپار

  : رونوشت
 دي شهالي خانم لس،ی در پارني فلسطسفارت
  صالح الزواوىی فلسطين در تهران، آقاسفارت

 
  پيکر عرفات به قاهره منتقل شد

  ٢٠٠۴ نوامبر  11 – ١٣٨٣ آبان 21شنبه پنج  -بی بی سی 
مراسم تشييع جنازه رهبر . بوت ياسر عرفات از پاريس به قاهره، پايتخت مصر، منتقل شده استتا

  .فلسطينی ها روز جمعه در اين شهر برگزار خواهد شد
سها، همسر آقای عرفات و مقام های بلندپايه فرانسوی پيکر وی را در اين سفر از بيمارستانی نظامی 

  .در پاريس تا قاهره مشايعت کردند
بتدا قرار بود مراسم تشييع جنازه وی در نزديکی فرودگاه قاهره برگزار شود اما محل انجام آن اکنون به ا

  .داليل امنيتی به يک باشگاه افسران نظامی در حومه قاهره جابجا شده است
جسد ياسر عرفات پيشتر در تابوتی پوشيده در پرچم فلسطين با هليکوپتر از بيمارستان به فرودگاه 

  .می ويالکوبلی پاريس انتقال يافته بودنظا
در حومه پاريس که برای تقريبا دو هفته در آن بستری و " پرسی"ياسر عرفات، در بيمارستان نظامی 

  .تحت معالجه بود درگذشت
در ) يازدهم نوامبر(خبر مرگ او را صائب عريقات، از وزيران کابينه خودگردان فلسطينی، بامداد امروز 

  . اعالم کردکرانه باختری 
با انتشار خبر درگذشت ياسر عرفات در سراسر سرزمينهای فلسطينی چهل روز عزای عمومی اعالم 

  .شد، مدارس تعطيل شد و پرچمهای فلسطين در کرانه باختری به حالت نيمه افراشته درآمد
جتماع کردند تا انبوهی از هواداران فرانسوی و مهاجران خاورميانه ای در فرانسه در بيرون بيمارستان ا

  .به او ادای احترام کنند
جسد عرفات با مراسم رسمی نظامی که دولت فرانسه برای او برگزار کرد به فرودگاه انتقال داده شد و 

  .هواداران او با شمعهای افروخته و تکان دادن پرچم فلسطين او را بدرقه کردند
دچار خونريزی شديد ) هشتم نوامبر(ذشته آقای عرفات که از هفته قبل در حالت اغما بود، دوشنبه گ

  .مغزی شد و حالش رو به وخامت گراييد
يکی از نزديکان ياسر عرفات گفت که حال وی بشدت بحرانی است و افزود ) دهم نوامبر(بامداد ديروز 

  .که زندگی رهبر فلسطينيان در دست خداوند است
ر کرانه باختری انتقال خواهد يافت تا در واپسين پيکر آقای عرفات پس از تشييع در قاهره به رام اهللا، د

  . محل سکونت او به خاک سپرده شود
 سال داشت، دو هفته پيش، پس از سه سال محاصره در مقر خود 75رهبر فلسطينيان که هنگام مرگ 

  .در شهر رام اهللا اجازه يافت از مقر خود خارج شود و برای معالجه به پاريس انتقال يابد
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پايتخت مصر، پليس اتخاذ تدابير امنيتی الزم برای تشييع جنازه ياسر عرفات را آغاز کرده در قاهره، 
  .است

با مرگ ياسر عرفات، روحی فتوح، رئيس مجلس قانونگذاری فلسطين بنابر قانون اساسی فلسطين، 
اداره موقت سرزمينهای فلسطينی را به عهده گرفته در نشست ويژه اين مجلس، سوگند ياد کرده 

  . است
او حداکثر به مدت شصت روز اين سمت را در دست خواهد داشت، بنابر قانون اساسی، طی اين مدت 

  . بايد با برگزاری انتخابات، جانشين ياسر عرفات مشخص شود
سازمان آزاديبخش فلسطين نيز که رياست آن به مدت سی و پنج سال بر عهده ياسر عرفات بود، 

ن را به عنوان رهبر موقت خود برگزيده و فاروق قدومی که در حال حاضر محمود عباس، معروف به ابوماز
رياست دفتر سياسی اين سازمان را که در تونس مستقر است بر عهده دارد، به عنوان رئيس جنبش 

  .  بود برگزيده شده است1960فتح که ياسر عرفات از پايه گذاران در اواخر دهه 
فلسطينيان ساکن غزه اقدام به تيراندازی هوايی کردند و در با انتشار خبر درگذشت آقای عرفات، 

  . خيابانها اقدام به آتش زدن الستيک خودرو کردند
در و ديوار شهرهای فلسطينی از تصاوير او پر شد، مردم چفيه سياه و سفيدی که نماد ياسر عرفات بود 

  .دندبر سر و گردن آويختند و بر خودروها و منازل خود پرچم سياه نصب کر
  . تلويزيون محلی و مساجد نوار غزه آيات قرآن پخش کردند

طيب عبدالرحيم، از مقامات فلسطينی اعالم کرد که بخش خصوصی به مدت سه روز و مؤسسات 
  . دولتی به مدت هفت روز تعطيل خواهند بود

شت ياسر دولت اسرائيل با ابراز نگرانی از واکنش احتمالی گروههای مسلح فلسطينی نسبت به درگذ
  . عرفات، در کرانه باختری و نوار غزه، تدابير امنيتی اتخاذ کرده است

 در خانواده ای فلسطينی در مصر به دنيا آمد و در پی شکست اعراب از 1929ياسر عرفات در سال 
 . به عنوان رهبر مبارزات چريکی به شهرت رسيد1967اسرائيل در جنگ سال 

درگذشت ياسر عرفات، رهبر تشکيالت خودگردان فلسطينی واکنش های جامعه جهانی نسبت به 
  . همچنان ادامه دارد

کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد گفته است از مرگ ياسر عرفات عميقا متاسف :بی بی سی 
  . او گفت آقای عرفات نماد آرمان های ملی مردم فلسطين بود. است

ياسر عرفات در دفاع از حقوق فلسطينی ' ارز و برجستهنقش ب'هيات دولت ايران با صدور يک بيانيه از 
  . ها ستايش کرده است

خبرگزاری جمهوری اسالمی، ايرنا، نيز گزارش داده که کمال خرازی، وزير امور خارجه ايران در مراسم 
  . تشييع جنازه آقای عرفات در مصر شرکت می کند

اسر عرفات را در مقر او در رام اهللا تحت آريل شارون، نخست وزير اسرائيل، که طی سه سال گذشته ي
محاصره نگه داشته بود، در اولين واکنش خود نسبت به درگذشت آقای عرفات گفت خاورميانه احتماال 

  . وارد يک مرحله تاريخی شده است
نخست وزير اسرائيل گفت اگر رهبری جدی و مسئولی در ميان فلسطينيان پديد آيد مرگ ياسر عرفات 

  . ک نقطه عطف تاريخی باشدمی تواند ي
  . آريل شارون تاکيد کرد که اسرائيل بدون هيچگونه وقفه ای درصدد يک معاهده جديد صلح خواهد بود

يوسف لپيد، وزير دادگستری اسرائيل، اولين مقام اسرائيلی بود که درباره درگذشت ياسر عرفات اظهار 
وی گفت به همين دليل از ياسر . ينی ها خواندنظر کرد و او را مانع اصلی صلح ميان اسرائيل و فلسط

  .عرفات متنفر است
آقای عرفات متوجه نشد که تروريسمی که در خاورميانه آغاز شد، به : "وزير دادگستری اسرائيل گفت
  ." همه جهان راه خواهد يافت

  ."خوب شد که جهان از شر آقای عرفات راحت شد: "او گفت
فت درگذشت آقای عرفات، رويدادی مهم در تاريخ فلسطينی ها جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا گ

  . است
آقای بوش پيشتر گفته بود روی کار آمدن رهبران تازه فلسطينی، شانس تحقق صلح در خاورميانه را 

  .افزايش خواهد داد
بيل کلينتون، رييس جمهوری سابق آمريکا گفت مهم ترين اقدام در زندگی ياسر عرفات، امضای پيمان 

  .  بود1993ای صلح اسلو با اسرائيل در سال ه
اما او همچنين تاکيد کرد که هر گونه پيشرفت در اين زمينه با رهبری جديد فلسطينی ها ، بستگی به 

  . اقدامات اين رهبری عليه تروريسم خواهد داشت
و طی دو ژاک شيراک، رييس جمهوری فرانسه برای ادای احترام به ياسر عرفات، در بيمارستانی که ا

  .هفته اخير در آن بستری بود، حضور يافت
آقای شيراک گفت برای ادای احترام به آقای عرفات و ارسال پيام دوستی و همبستگی با مردم 

  . فلسطين و نمايندگان آنان، در بيمارستان محل فوت او حاضر شده است
  . سخ ستايش کرده بودژاک شيراک پيشتر از آقای عرفات به عنوان فردی شجاع با عقيده ای را

  .تونی بلر، نخست وزير بريتانيا گفت اکنون صلح در خاورميانه بايد اولويت اصلی باشد
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والدمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، نيز در پيامی در مورد آقای عرفات گفت که او يک رهبر سياسی 
  .بزرگ با اهميت جهانی بود

زای عمومی و چهل روز عزا در دربار اعالم شده در اردن به مناسبت درگذشت ياسرعرفات سه روز ع
  . است

فلسطينی ها بر آالم خود فائق خواهند آمد و به : "در بيانيه رسمی دولت اردن در اين مورد آمده است
  ." تالش برای رسيدن به حق داشتن يک کشور مستقل ادامه خواهند داد

بزرگ و يک رهبر بزرگ را از دست داده عمرو موسی، دبير کل اتحاديه عرب گفت دنيای عرب يک دوست 
  . است

عمرو موسی گفت ياسرعرفات هر آنچه در توان داشت برای آرمان فلسطينی ها انجام داد و هرگز 
  . فراموش نخواهد شد

يکی از سخنگويان اتحاديه عرب گفت فقدان ياسرعرفات نه فقط برای آرمان فلسطينی ها بلکه برای 
  .گ استجهان عرب نيز ضايعه ای بزر

  . عصمت عبدالمجيد، دبير کل سابق اتحاديه عرب آقای عرفات را نماد مبارزه عليه اشغال خواند
حماس گفته . جنبش پيکارجوی حماس با صدور بيانيه ای درگذشت آقای عرفات را تسليت گفته است

  .با افتخار برای رهبر بزرگ فلسطينی ها عزاداری می کند: است
  . اکنون زمان اتحاد و پايداری است: جنبش جهاد اسالمی گفت

پاکستان در واکنش به درگذشت ياسر عرفات سه روز عزای عمومی اعالم کرده و پرويز مشرف، رييس 
  . ابراز تاسف کرده است" رهبر بزرگ"جمهور پاکستان نسبت به مرگ يک 

اسف و از او به دولت اندونزی، بزرگترين کشور مسلمان جهان، نسبت به درگذشت آقای عرفات ابراز ت
  . ستايش کرده است" قهرمان"عنوان يک 

حميد البار، وزير امور خارجه مالزی از فلسطينی ها خواست با متحد شدن در مبارزه برای کسب يک 
  . کشور مستقل، از ياسر عرفات تقدير به عمل آورند

رمان فلسطينی ها هو جينتائو، رييس جمهوری چين، ياسر عرفات را يک رهبر برجسته و صادق برای آ
  . خواند

جونيچيرو کويزومی، نخست وزير ژاپن، گفت آقای عرفات اساس تشکيل يک کشور فلسطينی را بنا 
  . نهاده است

پيشنهاد 2000جان هوارد، نخست وزير استراليا گفت تاريخ در مورد ياسر عرفات به دليل آنکه در سال 
 .فت، به سختی قضاوت خواهد کردصلح اهود باراک، نخست وزير وقت اسرائيل را نپذير

  
 محمود عباس به رياست سازمان آزاديبخش فلسطين منصوب شد

  ٢٠٠۴ نوامبر  11 – ١٣٨٣ آبان 21شنبه پنج 
محمود "رئيس سابق تشكيالت خودگردان فلسطين، " ياسر عرفات"در پي درگذشت : خبرگزاري فارس

 رياست سازمان آزاديبخش نخست وزير سابق تشكيالت خودگردان فلسطين به سمت" عباس
 .منصوب شد)ساف(فلسطين

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه از رام اهللا، منابع رسمي در فلسطين اشغالي 
 . امروز اعالم آردند محمود عباس به سمت رياست سازمان آزاديخبش فلسطين منصوب شده است

 قانون گذاري فلسطين نيز امروز به عنوان آفيل رئيس شوراي" روحي فتوح"اين در حالي است آه 
 . رياست تشكيالت خودگردان فلسطين انتخاب شد

 . نيز به عنوان رهبر جنبش فتح،شاخه نظامي سازمان آزاديبخش فلسطين انتخاب شد" فاروق قدومي"
به معرفي وي " محمود عباس مرد شماره دو فلسطين"خبرگزاري فرانسه در گزارشي تحت عنوان 

 .داخته استپر
المقدس، با مرگ عرفات، محمود عباس  به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه از بيت

و شخصيت همواره در سايه عرفات، به ) سازمان آزاديبخش فلسطين(ساله مرد شماره دو ساف69
 . ايفاي نقش محوري در فرآيند دشوار جانشيني وي فراخوانده شده است

 مجبور 1948خانواده اش در سال .  در سافيد، شمال فلسطين متولد شد1935ر سال محمود عباس د
 . به مهاجرت شدند

 به علت اختالف 2003محمود عباس آه در پي آناره گيري خود از سمت نخست وزيري در سپتامبر 
صحنه نظرهاي عميق با عرفات تقريبا به فراموشي سپرده شده بود با بستري شدن عرفات بار ديگر به 

 . سياسي فلسطين بازگشت
هاي آميته اجرايي ساف آه محمود عباس از  پس از عزيمت عرفات به پاريس براي معالجه، نشست

 .  دبير آلي آنرا بر عهده دارد تحت رياست وي برگزار شد1996سال 
هاي  رفت و در غيبت وي در همه نشست وي در ساف مرد شماره دو پس از عرفات به شمار مي

 . آرد اهللا شرآت مي در رامسياسي 
ها و مخاطب مورد  نشانده آمريكائي معروف است به عنوان دست"ابومازن "مردم فلسطين او را آه به 

 . شناسند ها مي عالقه اسرائيلي
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 به آلي به فراموشي سپرده 2000عرفات آه بعد از انتخاب بوش به رياست جمهوري آمريكا در سال 
واشنگتن مجبور شد سمت نخست وزيري را در تشكيالت خودگردان  تحت فشار 2002شد، در سال 

 . ايجاد آند و محمود عباس را به اين سمت برگزيند
 اسلو 1993يكي ديگر از علل آاهش محبوبيت محمود عباس نزد فلسطينيان شكست توافقات سال 

 . است آه وي به اتفاق شيمون پرز معمار اصلي آن بود
 وهله اول به استقرار تشكيالت خودگردان فلسطين و خودمختاري بخش هايي ها آه در نامه اين موافقت
هاي فلسطيني در آرانه باختري رود اردن و باريكه غزه انجاميد در پي انتفاضه فلسطينيان در  از سرزمين

ها بوسيله اسرائيل به فراموشي سپرده   و اشغال دو باره مناطق زيادي از اين سرزمين2000سپتامبر 
 . شد

 . محمود عباس نظامي شدن انتفاضه را محكوم و آنرا اشتباهي تاآتيكي توصيف آرد
هاي مسالمت آميز بكار گرفته شده در   وي فلسطينيان را دعوت آرد آه بار ديگر به راه2002در دسامبر 

 . هاي اعتراضي مسالمت آميز بازگردند تظاهرات و ساير راه انتفاضه اول مانند پرتاب سنگ،
 است آه به سرعت به مذاآره به عنوان 1960هاي  باس از بنيانگذاران جنبش فتح در سالمحمود ع

 . حل مناقشه فلسطين و اسرائيل تن داد راه
 . هاي چپ اسرائيلي برقرار آرد ها و شخصيت هاي خود را با گروه  وي نخستين تماس1974از سال 

اي مختلف سياسي از جمله با آريل شارون ه از آن زمان به بعد وي با مسئوالن اسرائيلي با ديدگاه
 . نخست وزير راستگراي اسرائيل ديدار داشت

 روحي فتوح به عنوان آفيل رياست تشكيالت خودگردان فلسطين سوگند ياد آرد
رئيس شوراي قانونگذاري فلسطين امروز به عنوان آفيل رياست تشكيالت خودگردان : خبرگزاري فارس

 .فلسطين سوگند ياد آرد
رئيس پارلمان فلسطين " روحي فتوح" گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه از رام اهللا،به

به سمت آفيل رياست تشكيالت خودگردان فلسطين منصوب " ياسر عرفات"آه امروز در پي درگذشت 
ست اين  روز فرصت دارد تا انتخابات را براي تعيين ريا60شد، بر اساس قانون اساسي اين تشكيالت 

 . تشكيالت سازماندهي و برگزار آند
 به عضويت شوراي قانونگذاري فلسطين در آمد 1996 ساله فردي عملگرا است آه سال 57روحي فتوح 

 . و اواخر اين سال به رياست پارلمان فلسطين منصوب شد
 وي از ميانجيگران اصلي در برقراري آشتي و مصالحه ميان صفوف سرويسهاي امنيتي فلسطين

 . محسوب مي شود
 مجبور به 1948فتوح از خانواده آوارگان فلسطيني است و يكي از صدها هزار فلسطيني بود آه در سال 

 . ترك خانه و آاشانه خود شد
پيوست و بعدها يكي از اعضاي شوراي )ساف( به جرگه سازمان آزاديبخش فلسطين1960وي در دهه 

 . انقالبي جنبش فتح شد
 از تونس به آرانه باختري 1994ن تبعيدي فلسطين بود آه به همراه عرفات در سال فتوح يكي از رهبرا

 . وي فارع التحصيل رشته ادبيات و زبان انگليسي از دانشگاه دمشق است. رود اردن و نوار غزه بازگشت
 

  درگذشت ياسر عرفات، جنبش ايرانيان و جنبش فلسطين/ حماد شيبانى 
  ٢٠٠۴ نوامبر  11 – ١٣٨٣ان  آب21شنبه پنج  -رادیو آلمان

با درگذشت ياسر عرفات به نظر ميرسد آه فصلى از تاريخ فلسطين، اسراييل و آال منطقه خاورميانه 
فراموش نكنيم آه فلسطين با چريكهاى آن دورانش در حافظه فعاالن سياسى ايران . بسته ميشود

اى داشته است با آقاى  ه مصاحبهصداى آلمان در اين رابط. مانده و تداعى آننده فضايى است خاص
 سازمان چريكهاى فدايى خلق ايران آه زمانى رابطه نزديكي  حماد شيبانى، از فعاالن سياسى قديم در

با جنبش فلسطين داشته و ميتواند از جمله از تصوير عرفات در ذهن جوانهاى آزاديخواه دوره سلطنت 
 . پهلوى بگويد

 
 ی قهارواندختيک: مصاحبه گر

 با تشکر از اينکه دعوت ما را به مصاحبه پذيرفته ايد، امروز ياسر عرفات ی حماد شيبانیآقا:  ولههدويچ
 ايران صحبت ی تصوير فلسطين در ذهن فعاالن سياسی خواستيم با شما درباره یدرگذشت و ما م

 که ی خودتان و تماسی کنم درباره یخواهش م.  خود شماستینخستين پرسش من درباره . کنيم
 . داشتيد، توضيح بدهيدینيبا مبارزان فلسط

 که در صفوف جنبش ی ايرانی شمارم و بعنوان يک رزمنده یمن اين فرصت را مغتنم م: ی شيبانحماد
 انهي دهم از طرف مردم ايران اين ضايعه را به مردم ايران و مردم خاورمی بودم، به خود اجازه منيفلسط

 ارتباط من با خستيندر مورد ن.  تسليت بگويمخواهیام جهان آزادو بويژه مردم فلسطين و همچنين به تم
، و ارتباط من با سازمان ١٣۵٣ گردد، سال ی برمی حکومت پهلویجنبش فلسطين که به دوره 

 ارتباطاتم از طريق جنبش ی بازسازیمن مجبور شدم برا.  خلق ايران قطع شده بودی فدايیچريکها
، مراجعه )الفتح( کويت رفته بودم، به دفتر سازمان آزاديبخش  من بهیوقت. فلسطين به خليج بروم

 ی شناختند، مورد استقبال قرار گرفتم و بعدها به اردوگاههایچون آنها سازمان ما را م. کردم
 از ینخستين ديدار من با عرفات در يک.  در سوريه و لبنان رفتمیني فلسطی و مراکز تعليماتیفلسطين
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 ی از کشورهای بازديد به آنجا آمده بودند و حضور افرادی که ايشان برا بودی فلسطينیاردوگاهها
 نظر عرفات را جلب کرد و از یني جنبش فلسطی تحت تعليمیمختلف مانند ايران، ترکيه در بين نيروها

در رابطه با عکس العمل او در .  آمده ايمی چه منظوریما خواست که توضيح بدهيم از کجا آمده و برا
 من با ی آغاز ارتباط عاطفی را ديدم که نقطه ی عرفات شوری مان، من بويژه در چشمهایفهنگام معر

 ی، بعد از حمله ١٩٩٠ که او را ديدم سال ی بارنیآخر. او شد و بعدها همچنان اين رابطه ادامه داشت
ز پناهندگان  ای بود که بسياریاتفاقا زمان.  داشتمی ها به عراق در اردن بود که با او مالقاتیامريکاي
 دانستند چگونه بايد از آنجا خارج شوند، ما کميته ی عراق آواره بودند و نمدر که ی آواره گان ايران،یايران
 مبارز از یروهاي نجات نی آن را در اردن من بعهده داشتم، برای را تشکيل داده بوديم که سرپرستیا

يه از طرف حکومت عراق زير فشار بسيار جمله مجاهدين بيرون آمده از سازمان مجاهدين که در رماد
 در آنجا، از او یمن با مراجعه به عرفات و توضيح وضعيت اين مبارزين و آوارگان ايران.  قرار داشتندیشديد

سخاوتمندانه مبلغ بسيار قابل .  تدارک و ترتيبات خروج اين افراد به ما کمک کندیخواستم که برا
 اين پروژه واريز کنند که ما از اين مبلغ بعنوان تنخواه گردان یه برا را، همان زمان، دستور داد کیتوجه
 من، یآنجا برا.  بود که آغاز حرکت در جهت اسلو بودیو آن زمان.  آغاز حرکتمان استفاده کرديمیبرا

 تواند یآيا م. بعنوان يک مبارز چپ و راديکال، اين سوال مطرح شد که موضوع اسلو به کجا خواهد رسيد
 مورد ی تاکيد بر اينکه حق بازگشت موضوع جدبا مردم فلسطين باشد؟ او ی تحقق حقوق اوليه متضمن

 که صورت گرفته ی در جهان آنزمان و بويژه تغيير و تحوالتیاختالف است، اما آرزو داشت که واقع گراي
عرفات . د مردم فلسطين برداشته شویبود، بتواند کمک کند به اينکه قدم اول در جهت تحقق خواستها

 ی مقابل او، يعنی متاسفانه طرفهای کرد، ولی آن کار می و براتبا تمام وجودش به صلح اعتقاد داش
 که ی ها و صهيونيستها هرگز به آن اندازه که او مسالمت نشان داد، حاضر نشدند به تعهداتیاسراييل

 رغم اينکه عرفات از حيثيت یمتاسفانه عل.  متقبل شده بودند، وفادار بمانندی جهانیدر برابر جامعه 
 ی برای ای آنهمه نرمش مايه گذاشت، شريک جدی از مردم خود برای خود حتا در بين بخشیسياس

 .رسيدن به استقرار که آرزويش بود، نيافت
 

 ايران پيش از انقالب در مورد فلسطين و مبارزانش، چون ی مبارزان سياس،ی شيبانیآقا:  ولهدويچه
  کردند؟یچه فکر معرفات و جورج حبش 

 ی که از نظر نظامی بعد از تقسيم فلسطين و تاسيس دولت اسراييل و قدرتیبطور کل: ی شيبانحماد
 پذيرش ی نفی گيرد برای که آن زمان صورت می اشتباهی يابد و تا حدودی تجاوز میدولت اسراييل برا

 موجود پذيرش اين وضعيت ی ها داشته باشند، يعنی توانستند فلسطينی که می قبول حداقلیيا نف
 ها توسط ی در برابر کشور اسراييل، تجاوز به حقوق فلسطيننيبعنوان يک تاسيس کشور فلسط

و مردم .  شودی ها، از همان آغاز شروع می ها و امريکايی انگليسی ها و با پشتيبانیاسراييل
 را نها هم آی ويژه ایاطف عی که در هرحال رابطه ،ی اسالمیآزاديخواه در تمام جهان اعم از کشورها

 فلسطين ی مردم آزاديخواه و حق طلب در تمام جهان با مسئله ی همه ی کرد، اما بطورکلینزديک م
هر .  بين مردم ايران و مردم ويتنام وجود داشتیشما توجه کنيد، چه احساسات.  داشتندیپيوند

 نسبت ماواکنش يا احساس .  دادی عکس العمل نشان می عدالتی در هر کجا نسبت به بیآزاديخواه
 ما و تاثير حضور اسراييل ی و مردم فلسطين در همسايگی بطور کلی جنوبیبه مردم بيافرا، مردم آفريقا

 از هم پيمانان ی که حکومت شاه يکی منطقه و کشور ما نيز بعنوان کشوریبر سرنوشت سياس
 باشد، ت توانسیراييل هم م حضور و گسترش قدرت اسی برایامپرياليستها و جبهه و پشت جبهه 

 توانم اينگونه یم.  فلسطين بودی با مسئله ی برخورد مردم ايران و بويژه مبارزان ايرانیتاثير در نحوه 
 همزاد با جنبش خود ما، جنبش ی با سياست آشنا شدم مسئله ی که بطور جدیبگويم، زمان

 ايران روع جنبش مسلحانه دپيش از شر. فلسطين بود و فلسطين در مرکز و در دسترس ما بود
 آماده کردن خودشان در جهت ی برا،یرانی از افراد، از مبارزان ای مختلفی مختلف و دسته هایگروهها

 ی ديگر، ولیالبته پيش از آن به جاها.  رفتندی در ايران به فلسطين می انقالبیشعله ور کردن کانونها
 ی در ايران اعم از رفقای جنبش چريکیوليه رهبران ا.  رفتندیبا حضور جنبش فلسطين به آنجا م

 ی آشتيانی صفار،ی خلق ايران، بعدها موسسين اين سازمان مانند رفقا صفايی فدايیسازمان چريکها
 سازمان مجاهدين خلق ايران هم یهمينطور در رابطه با رهبران اوليه .  همه آنجا بودندیمثل سپهر

 که آن سالها با جنبش ی رفقا و دوستاناز ی اکنون هم تعداد از آنها در آنجا بسر برده بودند، کهیبخش
 آن را ثبت کرده ی تاريخیاز همان آغاز که حتما خاطره .  هستندی کردند، باقی میفلسطين همکار

 با اسم فلسطين را داشتيم که بعدها از پايه گذاران جنبش نوين یاست، ما در ايران گروههاي
 یبعدها اساس آن گروهها. ی جديد کمونيستجنبش از پايه گذاران ی در ايران بودند يا بخشیکمونيست

به همين خاطر در رابطه با .  ايران شدندیکه رفقا تشکيل داده بودند تبديل به سازمان کارگران انقالب
 . ما هميشه بوده استی توان گفت که همزاد موضوع مبارزه ی فلسطين میمسئله 

 
 از اين یجربه تان و اينکه تحوالت عرفات را دنبال کرده ايد، چه تصوير  شما با تی شيبانیآقا:  ولهدويچه

  دهيد؟ی میعمر طوالن
 که از راديو ی توانم در اين لحظه به شما بگويم، آخرين خبرهايی که من میبهترين چيز: ی شيبانحماد

 قدرت حداقل در  است که انتقالنی وجود دارد، ای ارتباط جمعی شنويم و در تلويزيون ها و رسانه هایم
 تالش ی و صهيونيستی که تبليغات امپرياليستی گيرد برعکس تمام آن تصوراتیآنچه که امروز صورت م
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 جهان منتقل کند، انتقال قدرت به راحت ترين شکل ممکن امروز صورت گرفت، ی کرد بر افکار عمومیم
 افتخارآميز یستاوردها از دی شدن مرگ عرفات پخش شد و اين يکی که خبر قطعیاز همان لحظه ا

 را که ی ايراداتام رغم تمی گذاشته است، علی را بجای تواند محسوب شود که سيستمیعرفات م
 که ی فلسطين طبق قانونی امروز صبح مجلس ملیممکن است در يک بحث متديک به آن بپردازيم، ول

 بعد از ی روزه ۶٠ ی يک دوره یاز پيش تصويب شده بود و وجود داشت رييس حکومت فلسطين را برا
 خواهد بود، ني فلسطت تعيين رييس حکومی انتخابات برایعرفات، که در اين دوره موظف به برگزار

 نخست وزير سابق ،ی نيز محمود عباس ابوزکنيدر رابطه با سازمان آزاديبخش فلسط. انتخاب کرد
در مورد الفتح هم که . عفلسطين، را بعنوان رييس سازمان آزاديبخش فلسطين انتخاب کرد، با اجما

 الفتح همين کار را مورد مشخص و بارز جنبش فلسطين، در یعرفات رياست همه اين ؟؟؟؟، تشکيالت
 مخالف اسلو در سازمان آزاديبخش فلسطين بود و تنها ی که چهره یتوانستند بکنند و فاروق قدوم

 او را هم بعنوان   مانده بود،یل اشغای الفتح بود و خارج از سرزمين های مرکزی کميته یشخصيت اصل
 ی خود بود و بعنوان نخست وزير به کار خود ادامه میرييس الفتح انتخاب کردند و احمد غرير هم که جا

 ،ی حماس و جهاد اسالم ،ی افراطی جنبش اسالم٢ ی مربوط به موضع گيریمن با دقت گزارشها. دهد
 که عرفات با آنها داشته است، خواستار تسريع در یرابطه اآنها نيز با توجه به نوع . را نيز دنبال کرده ام

 ی حلش را هم رييس جديد مجلس فلسطين با ايجاد کميته ه مشترک بودند که رایايجاد يک رهبر
 ی در دولت و در موسسات حکومتی نزديک کردن اينها و دعوتشان به اينکه نمايندگانی برایهماهنگ

 اين بود که تا عرفات سر خود را بر نيتبليغات دشمنان مردم فلسطتصور . داشته باشند، از سر گذراند
 یول.  شودی در فلسطين شروع میزمين بگذارد، همه چيز از هم پاشيده خواهد شد و جنگ داخل

 .  مشخص که بسيار مهم بود، گذراندندیواقعيت اين است که االن در اين لحظه بسالمت اين دوره 
 

  ديگر خواهد آمد؟ی به سر آمده و نسلیا شما نيز معتقديد که فصل آي،ی شيبانیآقا:  ولهدويچه
 که یروند.  متاسفانه، نهی از يک بابت خوشبختانه و از بابتنيدر رابطه با جنبش فلسط: ی شيبانحماد

 توان ی میاز هر نگاه.  اتفاق نيفتاده استیدر جنبش فلسطين امروز وجود دارد، از نظر من چيز جديد
 روند صلح رد انتقادات نسبت به شکل پيشبی من که ممکن است پاره ایبرا. گريستبه اين قضيه ن

 حق بازگشت ايستاد و همانجا ی ست که عرفات بر روی من در آنجايی اميدواریداشته باشم، نقطه ا
 کردند که ديگر عرفات را کت ی دنيا متوجه اين بودند و فکر می که تمام دوربين هایدر کمپ ديويد، جاي

 مردمش یپايدار و محکم نسبت به آرمانها. ه و دست بسته به آنجا برده اند تا امضا کند، امضا نکردبست
 ی قوت، نقطه یاين نقطه .  تاکيد کردی رانده شدگان فلسطينی همه ی حق بازگشت برایماند و رو
راين خود اين به بناب.  را از آنجا شروع کردیعرفات دوران مشکل.  مبارزه بودی ادامه ی برایآغاز جديد

 حق مردم ی قلب مشکل است و تا مسئله ن دهد و بايد توجه کرد که ايیجنبش فلسطين نفس م
 که پيرامون ما، در خاور ميانه و در اين بخش از جهان، ی در اين جهانیفلسطين حل نشود، هيچ چيز
 ست و من از اين ی مرکزیبنابراين اين نقطه .  برخورد نخواهد گرفتیقرار دارد شکل نرمال خود را برا

 ی گويم متاسفانه و خوشبختانه تغيير نمیاما اينکه م. ت سی جديدی کنم که اين نقطه یزاويه فکر م
 ی از اين حکومتهای توان گفت، يکیکند، ساختار جنبش فلسطين است که در بهترين حالت م

 اسراييل که هر ی و سلطه یبا توجه به اينکه حضور اشغالگر.  ستی عربی در کشورهایجمهور
 واقعا دمکراتيک را در فلسطين ی ايجاد نهادهای ينه کند، زمی دولت را تحديد می بنيانهایلحظه همه 

 نيز مانند ني فلسطیصرفنظر از اينکه خود جامعه .  دهدیاز بين برده است و به آن امکان رشد نم
 ی سلطه یول. را متحقق کند ی هست که چگونه اين دمکراسیجامعه ايران دچار مشکالت و تناقضات

با توجه به .  آن شکل گيردی دهد که حتا نطفه های را نمازه اسراييل اين اجی گری و نظامیاشغالگر
 در هرحال مدتهاست که دشمنان مردم فلسطين و ی بين المللیاين وضعيت نه، اما از نظر عرصه 

ست گرفته بود، از عرفات بعنوان يک مانع پشتيبانان آن، بويژه امريکا، که سرنوشت اين مذاکرات را در د
چنانچه ( در کالبد فلسطين ی روح جوان،ی درگذشته است و از کسان ديگرفاتامروز عر.  بردندیاسم م

اين قدرت که به دليل موقعيت عرفات، . عرفات مرده است. دميده نشده است) از آن چنين نام ببريم
 ی اينکه رهبریزمينه ها. د، امروز تقسيم شده استآاريسماتيك عرفات، در دست او متمرکز شده بو

 بيشتر از ی شود بيشتر به آن تن دهد، خيلی مجبور میجنبش فلسطين به وسعت دادن به دمکراس
 ايجاد ی توجيه نفی برای تواند وسيله ایديگر حضور کرايسماتيک عرفات نم. گذشته فراهم شده است

 ی جديدی توان گفت که اين نقطه ینابراين از اين زاويه مب.  باشدی يا دمکراسی اقتدار مردمینهادها
 .من اميدوارم بتواند به کار گرفته شود.  حرکتیست برا
  . که داده ايد، بسيار سپاسگزاريمی توضيحاتی از شما برا،ی حماد شيبانیآقا: دويچه وله

  
  عرفات گذارى بر زندگى ياسر

. خودگردان فلسطين، به شدت بحرانى ست يالتشرايط جسمى ياسر عرفات، رئيس تشك: رادیو آلمان
فرانسه منتقل آردند و او هنوز در بيمارستانى نظامى  او را پس از سه سال تبعيد خانگى در رام اله به

حتى جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا، در . همه منتظر مرگ اويند ديگر. در نزديكى پاريس بسترى ست
ياسر . بر تاييد نشده مرگ عرفات، برايش طلب آمرزش آرداز شنيدن خ يك آنفرانس مطبوعاتى، پس

 گشته، آيست و چه سابقه اى دارد و آينده ى ١٩٩۴جايزه صلح نوبل در سال  عرفات آه برنده
  از او را چه آسى رقم خواهد زد؟ فلسطينِ  پس
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 مى بسيارى. بسيارى از عرصه هاى زندگى ياسر عرفات پوشيده است و آسى بر آن واقف نيست 
بعضى ديگر محل  اما. گويند، اين مرد آه به قول فلسطينيان هفت جان دارد، در بيت المقدس زاده شده

بيشتر با واقعيت همراه باشد تا  به نظر مى رسد آه انتخاب قاهره. تولد او را غزه و يا قاهره مى دانند
 .دو شهر ديگر نام برده شده

ميان نام هاى  از. لين بار در قاهره خودنمايى آردعرفات آه به طايفه حسينى تعلق دارد، براى او
نامى آه فلسطينيان . گذارد نام مستعارش را هم ابو عمار. متعددى آه داشت فقط نام ياسر را برگزيد

 .او را خطاب مى آنند
اسرائيل و  بعد از تاسيس دولت.  ميالدى در قاهره دانشجوى رشته مهندسى بود١٩۴٨عرفات در سال 

دانشجويان عليه  فلسطينيان منجر شد، عرفات سعى در هماهنگ آردن آه به شكست پايان جنگى 
آشورهاى عربى را محكوم مى آرد  به عنوان يكى از اعضاى سازمان اخوان المسلمين، . اسرائيل آرد

  .آه عالقه اى به پيروزى در جنگ نداشتند
عبدالناصر، رئيس جمهور  در همين زمان بود آه بعد از انقالب در مصر، مشكالت عرفات با رژيم جمال

در همين . طريق نوار غزه بى نتيجه ماند در مصر سعى او در مبارزه با اسرائيل از. مصر افزايش يافت
تا در آويت به سال پس از اين جنگ عرفات موفق شد  يك.  جنگ در صحراى سينا درگرفت زمان بود آه

و همين افراد بودند . همراهان و هوادران او به همراهش رفتند بعضى از. عنوان مهندس استخدام شود
الفتح به معنى پيروزى ست، اما اگر حروفش برعكس . الفتح را بنيان گذاردند آه نطفه اوليه جنبش

” ش آزاديبخش فلسطينجنب”، مى شود آه معنى اش ”حرآت التحرير الفلسطين”جمله  خوانده شود،
 .است 

همين  تا آن زمان، آشورهاى عرب عالئق فلسطينيان را در مناطق اشغالى حمايت مى آردند و
سازمان  يعنى” پى ال او” ميالدى در اسكندريه در آشور مصر ١٩۶۴ آشورها بودند آه در سال 

فرستاده هاى ياسر  ى ازاحمد ُشكيرى يك. آزاديبخش فلسطين را به رياست احمد ُشكيري، بنا نهادند
  .عرفات در اين نشست بود

فلسطين اند، اما  نشان دهند آه به فكر مردم ، ”پى ال او” آشورهاى عرب مى خواستند، با تشكيل 
 ١٩۶٧ شش روزه در سال  به هنگام جنگ. . در واقع آنها اقدامى به تفع فلسطينيان نمى آردند

شكيرى شعار مى . دستش بر نيامد هم آارى از” پى ال او” ميالدي، نه تنها آشورهاى عرب بلكه خود 
دانست آه جهانيان را با اين حرف خود به  داد آه همه يهوديان را به دريا خواهد ريخت ولى نمى

 .پشتيبانى از اسرائيل واخواهد داشت
سوريه را   به شكست انجاميد و اسرائيل نه فقط بخش هاى بزرگى از مصر و١٩۶٧جنگ شش روزه ى 

مناطقى چون آرانه  . فلسطينيان خارج ساخت اشغال آرد، بلكه مناطق وسيع ديگرى را نيز از چنگ
غزه، آه تحت نظارت مصر بود و شرق  غربى رود اردن ، آه تا آن زمان تحت نظارت اردن قرار داشت، نوار

 .بيت المقدس
به  ١٩۶٩ رفات در سالپيوست و چندى نگذشت آه ياسر ع” پى ال او” به  سازمان الفتح سرانجام 

حاضر نيست از دست  مقام رهبرى اين سازمان رسيد و تا آنون عهده دار اين مقام است و به هيچ وجه
 .بدهد

را به عنوان رهبر  قرار داشت، باز اعمال عرفات او” پى ال او” با وجود مشكالت بسيارى آه بر سر راه 
زندگى فلسطينيان در  روند. مطرح ساختاين سازمان فلسطينى چون قهرمانى بى بديل در جهان 

  .گذشته است نواحى اشغالى از آن زمان تا آنون از فراز و نشيب هاى فراوانى
اآثريت جمعيت  ،١٩۶٧ و ١٩۴٨به خاطر مهاجرِت موج فزاينده فراريان فلسطينى به اردن در سال هاى 

بودند، آوشيدند تا از خاك اردن  ”اوپى ال ” گروه هاى مختلفى آه در . اردن را فلسطينيان تشكيل دادند
  .اسرائيل را ادامه دهند به مناطق اشغالى راه يافته و در آنجا مبارزه با

سعى آرد تا با  با واآنش اسرائيل و حمله جنگنده هاى اين آشور به اردن، ملك حسين، پادشاه اردن
به اين وسيله از حمله اسرائيل به   وآنترل هر چه بيشتر فلسطينيان آنها را از حمله به اسرائيل باز دارد

  .آشورش جلوگيرى آند
عمليات خود را  اين اقدام ملك حسين موافق نظر فلسطينيان نبود و آنها آوشيدند تا به هر وسيله اى

آه برخوردى خونين ميان   بود١٩٧٠در ماه سپتامبر . عليه اسرائيل از درون خاك اردن ادامه دهند
سپتامبر سياه مشهور شد، سعى بر آن  در اين درگيرى آه به.  به وجود آمدفلسطينى ها و ارتش اردن

  .بود تا فلسطينيان از اردن اخراج شوند
بسيارى از  .فسطينيان بسياري، خودخواسته از آشور خارج شدند و بسيارى نيز به زور اخراج شدند

جنوبى آشور مستقر  مناطقفلسطينيان پس از اخراج، از طريق سوريه به لبنان رفته و در آنجا در 
آشور حمالت بسيارى نيز از طرف  در سال هاى بعد از مهاجرت فلسطينيان به لبنان، از خاك اين. شدند

اسرائيل هم چيزى نبود جز بمباران مناطق  به اسرائيل برنامه ريزى شد و واآنش ” پى ال او” 
 .فلسطينى نشين در خاك لبنان
آشورش در  نان و اسرائيل ، اين آشور به بهانه آشته شدن سفيربا وجود قرارداد آتش بس ميان لب

ياسر عرفات و ديگر   ميالدى به لبنان هجوم برد و غرب اين آشور، يعنى جايى آه١٩٨٢لندن، در سال 
 .، مستقر بودند را اشغال آرد” پى ال او” رهبران 

آنجا ياسر عرفات،  اندند ، اما درعرفات به همراه بسيارى از يارانش از طريق آشتى خود را به تونس رس
 .تاثير آافى داشته باشند از وقايع حاد منطقه بسيار دور بود و نمى توانست بر آنها نظارت و
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. حرآت در آمد  جنبش انتفاضه در درون مناطق اشغالى آه آرام به نظر مى رسيدند به١٩٨٧در سال 
مخالفت جويانه را با اسراسيل در  رل حرآت هاىنبود آه نظارت و آنت” پى ال او” براى اولين بار ديگر 

با اشغالگران را برنامه ريزى و به اجرا در  دست داشت، بلكه خود مردم بومى مناطق اشغالى مبارزه
  .مى آوردند

از جمله . شدند در همين دوران بود آه سازمان هاى ديگر نيز سر برافراشتند و به خود نمايى مشغول
دوستانه و امدادگرانه بود، اما   بود آه در ابتدا سازمانى براى آمك هاى نوع  ى اين سازمان ها حماس

اسرائيل شرآت آردند، به مبارزه پرداختند و به  چندى نگذشت آه افراد اين سازمان در تظاهرات عليه
  .حمله عليه مواضع اسرائيل دست زدند

 رهبرى نجام موفق شد عرفات آه به سختى سعى در نزديكى به جنبش انتفاضه مى آرد، سرا
 .سازد ” پى ال او„  گيرد و بخشى از سازمان   انتفاضه را به دست

پرداخت و سرانجام  با خشونت تمام عليه انتفاضه به مقابله اسحاق رابين ، وزير دفاع آن زمان اسرائيل،
ناطق فلسطينيانى آه در م اين جنبش اما حرآت تازه اى بود براى. موفق شد تا آن را فرو نشاند

تازه بود و آنها را از مهاجرت به تونس و بى   نيز تجربه اى” پى ال او”  انتفاضه اما براى . اشغالى بودند
 .هدفى در آنجا نجات داد

به بيت المقدس و  با پيشنهادات صلحِ  انور سادات، رئيس جمهور وقِت مصر، و اعالم آمادگى او به رفتن
قرارداِد صلح، عرفات و يارانش  آنفرانس آمپ ديويد در آمريكا وگفتگو با سران اسرائيل، و متعاقب آن 

ياران غربى اش براى مذاآرات مستقيم با ياسر  شرط اسرائيل و. خود را منزوى يافتند” پى ال او” در
موجوديِت اسرائيل را به رسميت بشناسند و اين در حالى بود  عرفات اين بود آه نمايندگان فلسطيني،

 .فلسطين در الجزاير تشكيل دولت مستقل فلسطين را اعالم آرد شوراى س آه عرفات در اجال
فلسطين از اين  مردم.  به عنوان رئيس جمهور خود برگزيد شوراى فلسطين در اين همايش عرفات را

. آاغذ وجود دارد تصميم خوشحال بودند، اگرچه مى دانستند آه آشورشان تنها بر روى صفحه ى
 .نشين به دست اسرا ئيل همچنان ادامه داشتاشغال مناطق فلسطينى 

قطعنامه ى  با تاآيد آشورهاى غربى و بعضى آشورهاى عربي، سرانجانم عرفات موافقت خود را با
رسميت شناخته   شوراى امنيت سازمان ملل متحد، اعالم آرد آه در آن از جمله به٢۴٢شماره ى 

عمليات تروريستى از طرف   فلسطينى و پايانشدن اسرائيل، خروج اين آشور از مناطق اشغال شده ى
  .فلسطينيان تاآيد شده بود

آرد و به اين وسيله  دولت آمريكا خوشحال از اين اقدام عرفات، مذاآرات مستقيم با او را در تونس آغاز
 ميالدى ١٩٩١صلح مادريد در سال  توانستند به طور غير مستقيم در مذاآرات ” پى ال او”نمايندگان 

 .آنندشرآت 
ميانجى گرى نروژ،  اگرچه مذاآرات مادريد، موفقيت چشمگيرى به همراه نداشت، اما آمى بعد از آن با

 ١٩٩٣ارتباطات، دو سال بعد در سال  آغاز گشت و با ادامه اين” پى ال او”ارتباط مستقيم اسرائيل و 
ى ميان اين دو منجر شد، آه پايتخت نروژ، به قرارداد مذاآرات مستقيم اسرائيل و فلسطينيان در اسلو،

برمبناى اين قرارداد، عرفات و نمايندگان فلسطيني، موجوديت اسرائيل را  .به قرارداد اسلو مشهور است
شناختند و اسرائيل هم به سياستمداران فلسطينى اجازه داد تا به مناطق فلسطينى  به رسميت

فلسطينى رو  بستن اين قرارداد، سياستمدارانبا . بازگردند و تشكيالتى خودگردان به راه اندازند نشين
 .آردند به سوى ميهن بردند و مردم فلسطين با شكوهى تمام از آنها استقبال

سال آينده،  اسرائيل نيروهايش را از شهرهاى فلسطينى نشين خارج آرد و قرار بر آن شد آه در هفت
نخست وزير وقت اسرائيل چندان  نتانياهو،اما بنيامين . قرارداد صلحى پايدار ميان دو آشور منعقد گردد

آندآردن روند صلح و جلوگيرى غيرمستقيم  موافقتى با اين تحوالت نداشت و به همين جهت سعى در
  .از اجراى مفاد اين قرارداد آرد

سامان دادن اين  آوشش هاى ِاهود باراك، نخست وزير بعدى اسرائيل از حزب آارگر اين آشور، براى
اشتباه عرفات در قبول نكردن   و٢٠٠٠اآرات او در آمپ ديويد با عرفات در تابستان قرارداد و مذ

 آريل شارون رهبر  ورود اين سرد شدن روابط،  اوج. پيشنهادهاى او، جو موجود را باز هم تيره تر ساخت
 به  بود، آه خشم و اعتراض بسيار شديد فلسطينيان را حزب ليكود به حرم شريف در بيت المقدس

  .را موجب گشت و نقطه ى پايانى بود بر قرار داد اسلو مراه داشت و جنبش انتقاضه دومه
اسرائيل در اوايل سال  با تغيير دولت. انتفاضه ى دوم به جنگ ميان اسرائيل و مردم فلسطين تبديل شد

مخالف سرسخت عرفات بود، مى  شارون آه.  ميالدي، آريل شارون نخست وزير اسرائيل گشت٢٠٠١
فلسطين خارج سازد، اما آمريكائيان مخالف بودند و  واست يا فرمان قتل عرفات را صادر آند و يا او را ازخ

او با عرفات مذاآره نكرد و دستور داد تا . شارون تصميم ديگرى گرفت .به او چنين اجازه اى نمى دادند
 و عمال سه سال تمام او را مجبوراو را در مقر فرماندهى اش در رام اله محاصره آنند  نظاميان اسرائيلى

  .به قبول حبسى خانگى سازند
قدرت سياسى را به  تا قبل از انتقال به فرانسه حاضر نشد عرفات آه به بيمارى پارآينسون مبتالست، 

 .آس ديگرى بسپارد ويا جانسينى براى خود انتخاب آند
چه مقدار  هيچكس نمى داند. گيردحال اختالف ميان گروه هاى سياسى در فلسطين به تدريج اوج مى 

فلسطين بعد از   وجود دارد، هيچكس نمى داند آينده  خارجى پول در حساب عرفات در بانك هاى
او خود تا قبل از حاد . است حتى محل دفن او نيز پس از مرگش مورد اختالف. عرفات چگونه خواهد شد
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ندگانند آه بايد به طريقى در حل اين بازما شدن بيمارى اش آمكى در حل اين معضالت نكرد و اين
 .مشكالت بكوشند

  
 محمود عباس به رياست سازمان آزاديبخش فلسطين منصوب شد

  ٢٠٠۴ نوامبر  11 – ١٣٨٣ آبان 21شنبه پنج 
محمود "رئيس سابق تشكيالت خودگردان فلسطين، " ياسر عرفات"در پي درگذشت : خبرگزاري فارس

ودگردان فلسطين به سمت رياست سازمان آزاديبخش نخست وزير سابق تشكيالت خ" عباس
 .منصوب شد)ساف(فلسطين

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه از رام اهللا، منابع رسمي در فلسطين اشغالي 
 . امروز اعالم آردند محمود عباس به سمت رياست سازمان آزاديخبش فلسطين منصوب شده است

رئيس شوراي قانون گذاري فلسطين نيز امروز به عنوان آفيل " روحي فتوح"اين در حالي است آه 
 . رياست تشكيالت خودگردان فلسطين انتخاب شد

 . نيز به عنوان رهبر جنبش فتح،شاخه نظامي سازمان آزاديبخش فلسطين انتخاب شد" فاروق قدومي"
به معرفي وي " لسطينمحمود عباس مرد شماره دو ف"خبرگزاري فرانسه در گزارشي تحت عنوان 

 .پرداخته است
المقدس، با مرگ عرفات، محمود عباس  به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه از بيت

و شخصيت همواره در سايه عرفات، به ) سازمان آزاديبخش فلسطين(ساله مرد شماره دو ساف69
 . ده استايفاي نقش محوري در فرآيند دشوار جانشيني وي فراخوانده ش

 مجبور 1948خانواده اش در سال .  در سافيد، شمال فلسطين متولد شد1935محمود عباس در سال 
 . به مهاجرت شدند

 به علت اختالف 2003محمود عباس آه در پي آناره گيري خود از سمت نخست وزيري در سپتامبر 
دن عرفات بار ديگر به صحنه نظرهاي عميق با عرفات تقريبا به فراموشي سپرده شده بود با بستري ش

 . سياسي فلسطين بازگشت
هاي آميته اجرايي ساف آه محمود عباس از  پس از عزيمت عرفات به پاريس براي معالجه، نشست

 .  دبير آلي آنرا بر عهده دارد تحت رياست وي برگزار شد1996سال 
هاي  ر همه نشسترفت و در غيبت وي د وي در ساف مرد شماره دو پس از عرفات به شمار مي

 . آرد اهللا شرآت مي سياسي در رام
ها و مخاطب مورد  نشانده آمريكائي معروف است به عنوان دست"ابومازن "مردم فلسطين او را آه به 

 . شناسند ها مي عالقه اسرائيلي
 به آلي به فراموشي سپرده 2000عرفات آه بعد از انتخاب بوش به رياست جمهوري آمريكا در سال 

 تحت فشار واشنگتن مجبور شد سمت نخست وزيري را در تشكيالت خودگردان 2002در سال شد، 
 . ايجاد آند و محمود عباس را به اين سمت برگزيند

 اسلو 1993يكي ديگر از علل آاهش محبوبيت محمود عباس نزد فلسطينيان شكست توافقات سال 
 . است آه وي به اتفاق شيمون پرز معمار اصلي آن بود

ها آه در وهله اول به استقرار تشكيالت خودگردان فلسطين و خودمختاري بخش هايي  نامه  موافقتاين
هاي فلسطيني در آرانه باختري رود اردن و باريكه غزه انجاميد در پي انتفاضه فلسطينيان در  از سرزمين

ه فراموشي سپرده ها بوسيله اسرائيل ب  و اشغال دو باره مناطق زيادي از اين سرزمين2000سپتامبر 
 . شد

 . محمود عباس نظامي شدن انتفاضه را محكوم و آنرا اشتباهي تاآتيكي توصيف آرد
هاي مسالمت آميز بكار گرفته شده در   وي فلسطينيان را دعوت آرد آه بار ديگر به راه2002در دسامبر 

 . يز بازگردندهاي اعتراضي مسالمت آم تظاهرات و ساير راه انتفاضه اول مانند پرتاب سنگ،
 است آه به سرعت به مذاآره به عنوان 1960هاي  محمود عباس از بنيانگذاران جنبش فتح در سال

 . حل مناقشه فلسطين و اسرائيل تن داد راه
 . هاي چپ اسرائيلي برقرار آرد ها و شخصيت هاي خود را با گروه  وي نخستين تماس1974از سال 

هاي مختلف سياسي از جمله با آريل شارون   اسرائيلي با ديدگاهاز آن زمان به بعد وي با مسئوالن
 . نخست وزير راستگراي اسرائيل ديدار داشت

  
  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -پروژه اتمي رژيم ايران

  
عالی  در شورای 20ابالغ نظر رسمی و نهایی ایران به اروپا ؛ سفرای انگليس ، فرانسه و آلمان ساعت 

 امنيت ملی حاضر می شوند 
  ٢٠٠۴ نوامبر  11 – ١٣٨٣ آبان 21شنبه پنج 

 20 کشور اروپایی در تهران ساعت 3یک دیپلمات غربی مقيم تهران تایيد کرد که قرار است سفرای 
امشب با حضور در شورای عالی امنيت ملی ، از نظر رسمی و نهایی جمهوری اسالمی ایران درباره 

 . س آگاه شوندتوافقنامه پاری
بر اساس اعالم صورت گرفته ، گویا قرار است که حسين : گفت " مهر"این دیپلمات اروپایی به خبرنگار 

 .موسویان، در مالقاتی محرمانه ، سفرای انگليس ، آلمان و فرانسه را از این موضوع مطلع کند
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ر و ارسال جزئيات موضع اعالمی وی ارایه هرگونه اطالعات بيشتری در این باره را به بعد از این دیدا
 .تهران به پایتخت های این کشورها موکول کرد

 رشی کنم ؛ نسبت به پذی و آلمان را از نظر تهران آگاه مسي فرانسه، انگلی سفرایدر چند ساعت آت
  نميدرخواست اروپا خوشب

 هسته ینامه ها برراموني پی با سه کشور اروپائیرانی گفتگو کننده ائتي هی سخنگوانی موسونيحس
 ی غنی به درخواست اروپا ، برنامه هارانی است که اني موضوع خوشبنی به ای اعالم کرد ورانی ایا

 .  درآوردقي را به حالت تعلومي اورانیساز
من درباره پاسخ مثبت تهران :"  گفت انی ، موسوترزی رویبه نقل از خبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 ". هستمني خوشبسیبه موافقت نامه پار
 و آلمان را در سي فرانسه، انگلی سه کشور اروپائی سفرای اظهار داشت من در چند ساعت آتیو

 صورت گرفت مطلع سی با آن سه کشور در نشست پاررانی اني که بی به توافقنامه ارانیتهران از پاسخ ا
 .خواهم کرد

 از سه کشور رانی اشتري بازاتيرخواست امت ها خبر از دی خبرگزارراي است که اخی اظهارات در حالنیا
 . داده بودندیاروپائ
 را طلب کرده است یشتري بازاتي امترانی را که اري اخی ادعانی داشته ارًاي که اخی در گفتگوئانیموسو

 . ، رد کرد
 را که هفته گذشته با سه ی توافقنامه موقتی اسالمی رهبران جمهورای سؤال که آنی در پاسخ به ایو

هنوز :"رگفتي خای رفتی صورت گرفت خواهند پذسی در پارسي آلمان ، فرانسه و انگلیور اروپائکش
 ". استانی در سطوح باال در جری داخلیبحثها. ستيمشخص ن

 شي بازي دچار تشتت شده و امتیپلماسی در درانی انکهی بر ای را مبننی گزارشات منتشر شده  در ویو
 . داده است در خواست نموده را رد کردرانی به اسی پار دریاز آنچه که سه کشور اروپائ

 ایران امتياز بيشتری از سه کشور اروپائی طلب می کند 
دیپلماتهای غربی می گویند ایران به فرانسه، انگليس و آلمان گفته است در قبال تعليق غنی سازی 

 . خواست ایران را رد کرده انداورانيوم آنها باید امتيازات بيشتری بدهند ؛ ليکن اروپائی ها این در
ایران اعالم کرده که : به نقل از خبرگزاری فرانسه ، یک دیپلمات غربی گفت " مهر"به گزارش خبرگزاری 

به قولهای اروپائی ها اهميت نمی دهد و اگر غنی سازی اورانيوم را کنار بگذارد چيز بيشتری در مقابل 
 .آن می خواهد

ی اروپائی قول داده اند که برای ایران تاسيسات راکتور آب سنگين ایران را بر پایه این گزارش ، کشورها
راه اندازی کنند ؛ آنها همچنين قول داده اند که گفتگوهای تجاری را با ایران بگشایند و تضمين های 

 .امنيتی نيز به ایران بدهند
پاریس طی گفتگوی خود الزم به ذکر است که حسين موسویان سخنگوی هيئت گفتگو کننده ایرانی در 

با خبرنگاران ، هرگونه درخواست امتياز بيشتر از سوی ایران را رد کرد و اعالم داشت امشب به اروپا 
 .پيرامون این مسائل پاسخ خواهيم داد

 مذاکرات همچنان ادامه دارد 
 کيپلماتی دتاي هاني خبر که مذاکرات امشب منی ادیي و اروپا با تارانی ای به گفتگوهاکی مقام نزدکی

 نی اجهينت:  همچنان ادامه خواهد داشت گفت یی سه کشور اروپای و سفرارانی ای اسالمیجمهور
  . دي ها احتماال تا فردا بطول خواهد انجامیزنیرا
 بود اما در حال دهي با تهران به توافق رسی بر سر متنیی طرف اروپانکهیبا ا:  به خبرنگار مهر گفت یو

 ها یزنی رانی امشب ای بندها ادامه دارد و با توجه به گفتگوهایات درباره برخحاضر همچنان مذاکر
 .همچنان ادامه خواهد داشت 

 ی روزهای کرد که طیدواري کرد و ابراز امیابی دو طرف را فشرده اما قابل قبول ارزاني می گفتگوهایو
 . شود یی نهاني و برلسی تهران ، لندن ، پاراني توافقات مندهیآ
  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق دادهاي روي

  
 ارتش آمريكا شهر ناآرام موصل را بمباران آرد

  ٢٠٠۴ نوامبر  11 – ١٣٨٣ آبان 21شنبه پنج 
رود محل شبه نظاميان در  ارتش آمريكا امروز اعالم آرد آه اهدافي را آه گمان مي: خبرگزاري فارس
 . مال عراق بوده از طريق هوايي و توپخانه بمباران آرده استواقع در ش" موصل"شهر آشوبزده 

هاي ناآرام عراق به دنبال هشدارهايي صورت   بمباران اين شهر به گزارش خبرگزاري فرانسه از موصل،
گيرد آه از سوي مقامات آمريكايي و عراقي مبني بر قريب الوقوع بودن عمليات نظامي به شهرهاي  مي

 . واقع در غرب بغداد مطرح شد" فلوجه"س از عمليات مشترك در ناآرام ديگر عراق پ
 

عمليات تهاجمي در موصل انجام شد و «:  يكي از سخنگويان ارتش آمريكا اعالم آرد بنا بر اين گزارش،
 » .نيروهاي زميني و هوايي در آن شرآت داشتند

راقي را بخصوص در اطراف به گفته اين سخنگو، اين نيروها مراآز مشخص شده تجمع شبه نظاميان ع
 . شهر هدف قرار دادند
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آه شهر موصل به عنوان يكي از شهرهاي " نينوا"استاندار استان " دوراد آشموال"ارتش آمريكا افزود، 
رود از ارتش آمريكا درخواست آرد آه مناطق جنوب غرب و جنوب شرق موصل را  اصلي آن به شمار مي

 .  بعدازظهر به وقت محلي انجام شدهدف قرار دهند و اين حمالت ساعت يك
تقاضاي استاندار پس از آن مطرح شد آه يك سري «: در بيانيه ارتش آمريكا در اين رابطه آمده است

 » .حمالت روز گذشته عليه نيروهاي امنيتي عراق در موصل انجام شده بود
 اند  سرباز آمريكايي تاآنون در عمليات فلوجه آشته شده18

 سرباز آمريكايي به همراه پنج سرباز عراقي 18 ارتش آمريكا امروز اعالم آرد آه تاآنون :خبرگزاري فارس
وافع در غرب بغداد آشته " فلوجه"جانبه نيروهاي تحت امر آمريكا به شهر ناآرام  در عمليات همه

 . اند شده
 34 آمريكايي و  سرباز69به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، اين در حالي است آه در اين عمليات 

 . اند سرباز عراقي زخمي شده
اين آمار مربوط به زمان آغاز «: بنا بر اين گزارش يكي از سخنگويان ارتش آمريكا در اين رابطه گفت

 » .عمليات در فلوجه تاآنون است
ها محاصره شهر در اواسط هفته جاري عليه شبه نظاميان شهر فلوجه  عمليات فلوجه آه پس از هفته

 . رود شد بزرگترين عمليات نظامي ارتش آمريكا پس از حمله سال گذشته به عراق به شمار ميشروع 
اين در حالي است آه مقامات ارتش آمريكا اعالم آردند آه در سه روز نبرد فلوجه بيش از چند صد شبه 

 . نظامي عراقي آشته شدند
 شبه 500ها بيش از  ر اين نبرديكي از افسران ارتش آمريكا آه خواست نامش فاش نشود گفت آه د

 . نظامي آشته شدند
با اين حال ارتش آمريكا اعالم آرد آه انتظار مقاومت بيشتري را داشت چرا آه تعداد شبه نظاميان در 

  .مانده آجا هستند شد و معلوم نيست آه افراد باقي  نفر تخمين زده مي2000اين شهر حدود 
  ه و آنترل بيش از دو سوم اين شهر توسط اين نيروهاحمالت نيروهاي آمريكا عليه شهر فلوج

ي عراق را اشغال آردند و اطمينان دادند  هاي شهر فلوجه نيروهاي تحت امر آمريكا در عراق اآثر بخش
زمان افرادي آه بستگان اياد عالدي را به  هم. آه به زودي آنترل آامل شهر را در اختيار خواهند گرفت

يك . آشند هاي خود را مي د آردند در صورت عدم توقف حمالت به فلوجه، گروگاناند، تهدي گروگان گرفته
 .  تن از اعضاي گارد ملي عراق در فلوجه شده است20گروه ديگر عراقي نيز مدعي ربودن 

به نقل از خبرگزاري فرانسه، با تشديد حمالت نيروهاي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ر فلوجه و آنترل بيش از دو سوم اين شهر توسط اين نيروها، سربازان آمريكايي موفق آمريكا عليه شه

 . اند، آشف آنند هاي خارجي در آن نگهداري و احتماال آشته شده اي را آه گروگان شدند خانه
يك افسر آمريكايي اعالم آرد، تفنگداران ارتش آمريكا با حمايت سربازان عراقي در اين شهر خانه به 

 . ي يك گروه از شورشيان را دستگير آنند اند فرمانده روند و احتماال توانسته نه به پيش ميخا
اگر همه چيز همانطور آه تدارك ديده شده : اين افسر آمريكايي آه نخواست نامش فاش شود، گفت

 . توانيم شهر را تسخير آنيم  ساعت آينده مي48پيش رود، با طي 
 

هايي از  نشانه: هاي فلوجه است، مدعي شد سخنگوي عملياتهمچنين يك ژنرال عراقي آه 
 . اي در شمال فلوجه، آشف شده است ها در خانه آشتارهاي فجيع گروگان

هاي  ها در فلوجه را پيدا آرديم، لباس هايي از آشتار گروگان ما نشانه: سرهنگ عبدالقادر موهان، گفت
 .  و تعدادي اسم پيدا آرديمCDآردند، چند صد  ميسياهي آه آنها براي پنهان آردن هويتشان استفاده 

اند اما   سرباز عراقي در اين عمليات آشته شده2 سرباز آمريكايي و 11ي ارتش آمريكا، حداقل  به گفته
 . تعداد آل تلفات هنوز مشخص نشده، همچنين آمار تلفات مردمي هنوز اعالم نشده است

ا عليه شهر فلوجه در تمام شبانه روز گذشته ادامه داشته ه يي آمريكايي يي و خمپاره حمالت توپخانه
ي جوالن، از مناطق اصلي محل استقرار  چنين منطقه است و خيابان اصلي و بازار شهر و هم

نظاميان  ترين مواضع شبه جوالن يكي از محكم. نظاميان عراقي هدف حمالت جدي قرار گرفتند شبه
 . شد فلوجه تصور مي

دادند آه  هاي مسجد خلفاي راشدين سربازان آمريكايي را هدف قرار مي قي از منارهتيراندازان عرا تك
باران منطقه توسط سربازان آمريكايي اين مسجد نيز از آنترل مهاجمان عراقي خارج  سرانجام باگلوله

 . شد
روهايش  بوش اطالع داد آه ني ي ارشد نيروهاي آمريكايي در عراق به جورج ژنرال جورج آيسي، فرمانده

 . اند پيشرفت خوبي در فلوجه داشته
شاهد : گويد ها و حمالت در شهر فلوجه بوده مي عبدالقادر سوري، خبرنگار عراقي آه شاهده خسارت

آردند، مردم غذا و آب  ها نيز اطراف آنها حرآت مي ها بودم، سگ انباشته شدن اجساد درخيابان
سپارند  ريزي جان مي ها از شدت خون رخي از زخميب. نداشتند و دو روز است آه برق شهر قطع شده

 . آنند هاشان دفن مي شان آنها را زير آوار خانه و خانواده
نظامي پخش آرد آه طي آن  به گزارش ايسنا در همين حال تلويزيون الجزيره تصاويري از يك گروه شبه

آه لباس هاي عربي بر تن اين افراد . اند  سرباز عراقي را گروگان گرفته20اين گروه مدعي شدند 
 . داشتند پشت به دوربين ايستاده بودند
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گيران اقوام عالوي، نخست وزير  ترين نوار پخش شده بر روي يك پايگاه اينترنتي، گروگان چنين در تازه هم
آنها گفتند آه هر دوي . گيرند عراق قول دادند آه از عالوي و حازم شعالن، وزير دفاع عراق انتقام مي

 . اند آردند، وارد عمل شده فراد عليه آساني آه از آشورشان دفاع مياين ا
هاي عراقي افراد  اين گروه تهديد آرده است در صورت عدم توقف حمالت به فلوجه و آزادي زنداني

 . آشند ي عالوي را مي خانواده
ه آردند و اقدام زمان با اين حمالت، تعداد زيادي از مردان مسلح به شهر موصل در شمال عراق حمل هم

 تن دراين حمالت آشته 5حداقل . نمودند به پرتاب راآت و نارنجك به سوي مواضع و تاسيسات آمريكا 
 . شدند

در انفجار يك بمب آار گذاشته شده .  تن زخمي شدند20 تن آشته و 5در انفجار يك خودرو در بغداد نيز 
عراقي و يك سرباز آمريكايي آشته و دو سرباز  سرباز گارد 6در مسير عبورنظاميان آمريكايي و عراقي 

 . انگليسي مجروح شدند
 

تواند به  ي آمريكا به اين شهر مي نيست و حمله“ پايان داستان”چي هشدار داد آه فلوجه  عدنان پاچه
 .هاي بيشتر بيانجامد خشونت

  ٢٠٠۴ نوامبر  11 – ١٣٨٣ آبان 21شنبه پنج 
چي، از  به نقل از خبرگزاري فرانسه، عدنان پاچه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اين احتمال وجود : سي اظهار داشت .بي .وگو با تلويزيون بي ي عراقي در گفت مداران برجسته سياست
اند آه قادر به انجام همه نوع درگيري و  مهاجمان نشان داده. دارد آه فلوجه پايان داستان نباشد
 .ندخشونت در سراسر آشور هست

ي اهل تسنن و از رهبران پس از جنگ در شوراي حكومتي عراق و وزير امور  مدار برجسته سياست
ي اين آشور پس از دوران حكومت صدام گفت آه حمله به فلوجه جهت نابودي و انهدام  خارجه

 .تواند عواقبي به دنبال داشته باشد شورشيان مي
ده از زور نتايج منفي را شاهد باشيم و خشم و تنفر بيم آن دارم آه در صورت استفا: وي تاآيد آرد

 .بيشتري بيافرينيم
آند سربازان آمريكايي بيش از حد خشونت به خرج  چي در پاسخ به اين سوال آه آيا فكر مي پاچه
از طرف ديگر . شناسد دانيد آه جنگ تعادل نمي اما البته مي. اميدوارم آه اين طور نباشد: اند، گفت داده

 . زيادي حضور دارندنيروهاي
ها نقش  ترين خطر در جنگ فلوجه هدف گرفته شدن اهل تسنن است چرا آه آن ي وي بزرگ به گفته

 .بسيار حساسي در روند سياسي عراق دارند
آنند آه اهل تسنن به حاشيه آشيده شده و آنار  متاسفانه برخي فكر مي: چي تاآيد آرد پاچه

 . نيستاند آه البته اين درست گذاشته شده
بدترين چيزي آه ممكن است رخ دهد اين است آه اين احساس به وجود آيد آه : وي تصريح آرد

بدون مشارآت آامل اهل تسنن در روند انتخابات . شود اقدامات عليه جناح و يا مردم خاصي انجام مي
  .به نظر من، انتخابات شكست خورده است

 
  ي در رسانه هاي جمعايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان21:  تهرانیروزنامه ها 

  ٢٠٠۴ نوامبر  11 – ١٣٨٣ آبان 21شنبه پنج  -بی بی سی 
روزنامه های پنجشنبه تهران در گزارش های خبری ضمن حفظ سکوت چهار روزه خود درباره پاسخ ايران 

اعالم به پيشنهادهای اروپا برای حل بحران هسته ای از گزارش رسانه های بين المللی بهره گرفته و 
داشته اند که فردا گزارش مثبت محمد البرادعی درباره فعاليت های هسته ای ايران به هيات مديره 

  . آژانس بين المللی انرژی اتمی تقديم خواهد شد
پيش بينی ها بر اين است که با گزارش توافق های ايران و سه کشور اروپايی و گزارش مثبت مدير کل 

  .ی ايران به شورای امنيت سازمان ملل منتفی خواهد شدآژانس، ارجاع پرونده هسته ا
 از دومين واکنش اکبر هاشمی رفنسجانی نسبت به مذاکرات پاريس خبر داده و از قول ايرانروزنامه 

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته بايد درخصوص نتايج مذاکرات با طرف های اروپايی حوصله 
  .  احتياج داردکرد، عبور از اين شرايط به سعه صدر

:  هاشمی رفسنجانی با مشکل عنوان کردن مذاکرات ايران با طرف های اروپايی گفت ايرانبه نوشته
در دو سه جلسه اخير پيشرفت هايی حاصل شده و کار به جاهای باريک رسيده است که انشاءاهللا 

  . نتيجه بخش خواهد بود
وی ايران، البرادعی گزارش مثبتی به  نوشته که با تعليق داوطلبانه غنی سازی از سهمشهری

 نوامبر را بدون نگرانی شورای امنيت پشت سر خواهد ٢۵شورای حکام ارائه می کند و تهران اجالس 
  . گذاشت

 بعضی از محافظه کاران جمهوری اسالمیاين اخبار در حالی منتشر می شود که به نوشته روزنامه 
تصويب مجلس رسيد کسی حق ندارد بيش از آن به و نمايندگان مجلس گفته اند با طرحی که به 

  .خارجی ها تعهد بدهد و از جمله توقف غنی سازی اورانيوم را بپذيرد
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پی آمدهای حادثه روز سه شنبه گذشته دانشگاه علم و صنعت که به مجازات يازده نفر از دانشجويان 
ست که نشان می دهد در حالی در کميته انضباطی انجاميد موضوع گزارش روزنامه های مختلف تهران ا

که دانشجويان و استادان دانشگاه در گردهم آيی ها و اعتراض های خود خواستار تنبيه کسانی 
هستند که رييس دانشگاه را برهنه کرده و گروگان گرفته بودند، نمايندگان محافظه کار مجلس گزارشی 

  . ا مقصر شناخته و خواستار برکناری آنان شده اندرا آماده کرده اند و در آن دو تن از معاونان وزارت علوم ر
 نمايندگان مجلس تهديد کرده اند که اگر وزير علوم اين دو تن معاون خود را تغيير ندهد شرقبه نوشته 

  . با او مانند وزير راه رفتار می شود، يعنی استيضاح و برکنار خواهد شد
زارت علوم را در دعوت از شخيصت های سياسی  معاونان وايراننمايندگان مجلس به نوشته روزنامه 

  . برای سخنرانی در دانشگاه ها موثر دانسته اند
 وزير علوم در جريان استقبال از رييس دانشگاه علم و صنعت گفته است که همه اعتماداما به نوشته 

اونان مسووالن و تشکل های دانشجويی حادثه دانشگاه علم و صنعت را محکوم کرده اند و تغيير مع
  . مطرح نشده است

هيچ يک از روزنامه های امروز گزارشی از مراسم استقبال از رييس مستعفی دانشگاه علم و صنعت 
محمد تقی صالحی که بعد از گروگان گيری حاضر . که ديروز به سر کار خود برگشت منعکس نکرده اند

  .  که به کار خود بازگرددبه بازگشت به دانشگاه نبود با درخواست رييس جمهور خاتمی پذيرفت
بحث درباره آخرين روز ماه رمضان موضوع گزارش روزنامه های مختلف تهران است که از قول دفتر آيت 

بنا به . اهللا خمينی هم نحوه تعيين روز تحويل ماه نو و هم مقدار زکات و فطريه را معين کرده است
شنبه عيد فطر خواهد بود و به اين ترتيب ماه  به احتمال نزديک به يقين روز يکايراننوشته روزنامه 

  .رمضان روز يکشنبه پايان می گيرد
 به نقل از سازمان های مختلف و روحانيون و حوزه های علميه از مردم خواسته که در آفتاب يزد

تظاهرات که روز جمعه در آخرين جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس برای اعتراض به آوارگی 
  .پا می شود، شرکت کنندفلسطينی ها بر

www.iran-archive.com 


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

