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

  
  . خاک فلسطين سپرده شدپيکر عرفات به

  
 عرفات به خاک سپرده شد 
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عصر روز جمعه پس از اينكه تابوت ياسرعرفات آه در پرچم فلسطين پوشيده شده بود در ميان دريايي از 

 آورده شد در فلسطنيان لبريز از احساسات آه هلي آوپتر حامل پيكر او را محاصره آرده بودند به رام اهللا
 .قبري از سنگ مرمر به خاك سپرده شد

 در رام اهللا ی با ونی وداع آخری که ده ها هزار تن برای در حالانيني فلسطدي رهبر فقاسرعرفاتی کريپ
 . تجمع کرده بودند در مقبره خود به خاک سپرده شد

 ی هلکیوت حامل عرفات از  ، پس از آنکه تابهي العربی مهر به نقل از شبکه خبری گزارش خبرگزاربه
 ده دی حزن واندوه شداني آورده شد در مروني فراوان بري حاضر با تاختي به علت ازدحام جمعیکوپتر مصر

 . و به خاک سپرده شدعيي تشینيها هزار فلسط
 و بدون حضور مردم یتي امندی شدري عرفات که ظهر امروز در قاهره مصر تحت تدابکري ذکر است پانیشا

 یماي هواپکی شد با ی رسمعيي کشور جهان تش50 یاسي سیتهايا شرکت رهبران و شخصتنها ب
 به یمصر فروند بالگرد کی نوار غزه شد و از آنجا با کی در شمال مصر و نزدشی عازم فرودگاه العریمصر

 .سمت رام اهللا به پرواز درآمد
د يك روحاني مسلمان آياتي از  پس از اينكه پيكر عرفات بر زمين گذاشته ش-خبرگزاري آسوشيتدپرس

 .قرآن را خواند و محافظين او گريه آردند و يكديگر را در آغوش آشيدند
سوگواران بسوي خاك او سرازير شدند و بر شاخه هاي زيتون آه در آنار آن طبق سنت مسلمانان قرار 

 .داده شده بود پاي گذاشتند
نظامي فلسطيني سالح هايشان را تكان هنگامي آه تابوت بسوي محل دفن حمل مي شد نيروهاي 

 .دادند و دست هايشان را به نشانه پيروزي بلند آردند
 .تحت فشار عزاداراني آه فرياد مي آشيدند طرح ها براي برگزاري مراسمي رسمي منتفي گرديد

 .هنگامي آه هلي آوپتر ابوعمار برزمين نشست جمعيت فرياد ميزد ابوعمار خوش آمدي
 .نجره ها در آرانه غربي و نوار غزه از تصاوير عرفات پرشده بودساختمان ها و پ

در نوار غزه صدها تن بر پشت بامها و خيابان ها و بالكن ها تجمع نمودند تا براي آخرين بار ياسر عرفات 
 .را ببينند

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

  
 برابر پيشنهاد اروپا براي فعاليت هسته اي  شرط هاي ايران در 
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برخي ديپلمات ها در وين از سخت تر شدن موضع ايران در پاسخ به پيشنهادهاي اتحاديه اروپا در قبال 
 . فعاليت هاي هسته اي ايران خبردادند
پاسخ ايران به پيشنهاد سه : تمي به خبرنگاران در وين گفت يك ديپلمات آژانس بين المللي انرژي ا

فرانسه و انگليس در مورد توقف آامل فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم مثبت , آشور آلمان 
 . نبوده است 

از سوي ديگر خبرهايي از تهران حاآي است پاسخ ايران به درخواست هاي طرف اروپايي آه روز 
ندگان سه آشور اروپايي منعكس شد شامل شروط اساسي هفت گانه اي مي باشد پنجشنبه به نماي

آه متضمن حفظ منافع جمهوري اسالمي ايران بر استفاده از حق مسلم دستيابي به فناوري هسته 
 . اي است 

افزودند ايران در پاسخ , در همين حال ديپلمات هاي آژانس آه معموال از ذآر نام خود خودداري مي آنند 
 . به اتحاديه اروپا خواستار امتيازهاي بيشتري در ازاي توقف غني سازي اورانيوم شده است 

مقام هاي اروپايي به مسئوالن آژانس اطالع داده اند آه مقام هاي ايراني دريافت : اين منبع افزود 
ليق غني سازي ايران در پاسخ به درخواست اتحاديه اروپا براي تع. امتيازهاي جديدي را مطرح آرده اند

اعالم آرده است آه استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي و تكميل چرخه سوخت هسته , اورانيوم 
است و ) تي .پي .ان (اي حق طبيعي اين آشور بر اساس معاهده منع توسعه سالح هاي هسته اي 

 . از آن صرف نظر نخواهد آرد
عتمادسازي بيشتر داوطلبانه تعليق موقت غني مقام هاي جمهوري اسالمي ايران افزوده اند براي ا

 . سازي اورانيوم را مي پذيرند اما توقف آامل غني سازي را نمي پذيرند
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منابع خبري در وين به نقل از ديپلمات ها اعالم آردند سفيران سه آشور اروپايي در تهران روز پنجشنبه 
ي با دريافت نقطه نظرات ايران در قبال پس از چندين ساعت مذاآرات فشرده و صريح با يك هيات ايران

 . محل مذاآرات را ترك آردند, درخواست اتحاديه اروپا 
اما برخي گزارش هاي غير , تاآنون جزييات نقطه نظر رسمي ايران در اين زمينه منتشر نشده است 

 . رسمي حاآيست اين پاسخ نتوانسته نظر مثبت نمايندگان آشورهاي اروپايي را جلب آند
 ساعت مذاآرات فشرده در 22هاي مذاآره آننده ايران و سه آشور ياد شده شنبه گذشته پس ازطرف

 . پاريس توافقنامه موقتي را امضا آردند آه تاييد نهايي منوط به رضايت سران چهار آشور است 
اما گفته , د در انتظار پاسخ ايران بودن, رهبران سه آشور اروپايي از روز سه شنبه باتاييد اين توافقنامه 

 . مي شود آه ايران مالحظاتي را به برخي از بندهاي اين توافق اوليه مطرح آرده است 
اتحاديه اروپا خواستار توقف غني سازي اورانيوم و چرخه سوخت هسته اي توسط ايران در ازاي اعطاي 

ما ايران اعالم ا, اقتصادي و فناوري هسته اي هستند , مجموعه اي از به اصطالح امتيازات سياسي 
آرده است آه تكميل چرخه سوخت هسته اي و غني سازي اورانيوم حق قانوني ايران بر اساس 

است و از آن صرفنظر نخواهد آرد و تنها با توقف ) تي .پي .ان (معاهده منع گسترش سالح هسته اي 
 . آوتاه مدت آن به صورت داوطلبانه و براي اعتمادسازي موافق است 

 ادامه مذاآرات با ايران چندان ساده نيست :  آلمان وزير خارجه
در مذاآرات اتمي با ايران به موفقيت ها : يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان در مجلس اين آشور گفت 

 . و پيشرفت هايي دست يافته ايم اما ادامه اين مذاآرات چندان ساده نيست 
اروپا همچنان نسبت به گسترش روابط و مناسبات شوراي اروپا و همچنين اتحاديه : وي اظهار داشت 

, اين مقام آلماني با بيان اينكه هدف سياسي اتحاديه اروپا در درازمدت . سياسي با ايران عالقه دارد
خاطرنشان , برقراري يك مناسبات مطلوب سياسي و حتي همكاري اقتصادي و فناوري با ايران است 

مر ايجاد اعتماد در خصوص مسالمت آميز بودن برنامه اتمي اين اما شرط تعيين آننده در اين ا: آرد 
 . آشور است 

تعليق آامل غني سازي اورانيوم و پايبندي به اين امر از سوي ايران صرفا مي تواند : فيشر تاآيد آرد 
راي بدين خاطر شو: وزير خارجه آلمان ادامه داد . راه را براي مذاآرات پيرامون همكاري درازمدت باز آند

فرانسه و انگليس براي حل مناقشه اتمي با تهران قبل از اجالس بعدي , اروپا از ادامه تالش هاي آلمان 
 . حمايت مي آند,  نوامبر در وين برگزار مي شود 25شوراي حكام آژانس بين المللي آه در 

ر تهران ابالغ  آشور اروپائي د3در حاليكه شامگاه پنجشنبه موضع جمهوري اسالمي ايران به سفراي 
اخبار غيررسمي حكايت از آن دارد آه ايران .  آشور است 3ايران هم اآنون منتظر پاسخ اين , شد 

موافقت نامه پاريس را به صورت مشروط پذيرفته است و براي جلوگيري از اختالف نظر در چند مورد 
 . مبهم خواستار شفاف سازي است 

 به سه آشور اروپائي تاآنون افشا نشده است اما برخي از سوي ديگر هر چند جزئيات پاسخ ايران
اين ناخشنودي ناشي از . رسانه هاي غربي از ناخشنودي طرفهاي اروپائي از پاسخ ايران خبر دادند

 . عدم پذيرش پيشنهاد اروپائيها مبني بر تعطيلي فعاليتهاي غني سازي توسط ايران حكايت دارد
آرات در روز جمعه خبر داد و گفت اختالف اصلي ايران و اروپا بر سر خبرگزاري فرانسه نيز از ادامه مذا

 6بر اساس اين گزارش ايران با پيشنهاد تعليق . آيفيت تعليق غني سازي اورانيوم عنوان شده است 
ماهه موافق است در حالي آه اروپائيها بر تعطيلي آامل فعاليتهاي غني سازي و چرخه سوخت مصر 

 . هستند
 اروپا وقيحانه عمل مي آند : ناطق نوري 

مشاور رهبري باتاآيد بر اينكه عملكرد آشورهاي اروپايي در خصوص مذاآرات هسته اي ايران 
اروپائيها در خصوص تعليق غني سازي اورانيوم از سوي ايران : گفت , مفتضحانه و وقيحانه است 

 . حرفهاي احمقانه و بچه گانه مي زنند
جت االسالم ناطق نوري آه به مناسبت روز قدس در پيش از خطبه نماز به گزارش خبرگزاري فارس ح

جمعه تهران در بين نمازگزاران تهران سخن مي گفت با اشاره به پرونده هسته اي و بهانه هاي 
قبل از انقالب اسالمي آمريكا و شرآت زيمنس : دشمنان نظام جمهوري اسالمي ايران اظهار داشت 

ران به فناوري هسته اي برنامه هايي داشتند آه امروز ايران همان برنامه ها آلمان در جهت دستيابي اي
را خود ادامه مي دهند اما حال چه شده آه بهانه جويي مي آنند آيا آن روز ايران دنبال سالح هسته 

 اي بود 
دنبال اين ايدئولوژي ما اجازه نمي دهد تا ما : وي با رد توليد سالحهاي هسته اي در ايران اظهار داشت 

 . سالحها باشيم ما خواهان نابود آردن سالح هسته اي هستيم 
اين آشورها تعهداتي به جمهوري اسالمي ايران داده بودند ما براي نشان دادن حسن : وي تصريح آرد 

نيت به تعهدات خود پاي بند بوديم اما آنها عمل نكردند و هر روز يك قدم جلو مي آيند و با شمشير 
آنها ملت ايران را از . ويند آه ما پرونده شما را به شوراي امنيت سازمان ملل مي فرستيم بدست مي گ

 . شوراي امنيت سازمان ملل مي ترسانند غافل از اينكه اگر ملت ايران مي ترسيد انقالب نمي آرد
به : وم گفت وي با اشاره به پيشنهاد اخير اروپائيها به ايران مبني بر تعليق نامحدود غني سازي اوراني

 شما چه ربطي دارد آه ما تا چه زماني بخواهيم غني سازي اورانيوم را متوقف آنيم 
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حال شما ببينيد آه . آنها نمي گويند سه يا چهار ماه تعليق بلكه مي گويند نامحدود: ناطق نوري افزود 
دود باشد ما به شما مي گويند اگر تعليق غني سازي اورانيوم نامح. اينها چقدر وقيحانه حرف مي زنند

 ! منافقين را تروريست اعالم مي آنيم , اگر به حرف ما گوش آنيد و بچه خوبي باشيد , آمك مي آنيم 
  

 اختالف ايران و اروپا بر سر زمان توقف فعاليتهاي غني سازي است
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 .مان تعليق فعاليتهاي غني سازي استاختالف ايران و اروپا، بر سر مدت ز: خبرگزاري فارس
براساس گزارشهاي منتشره به دنبال انتقال ديدگاه رسمي ايران در خصوص مذاآرات انجام شده با سه 

 . آشور اروپائي، ديپلماتها از ادامه مذاآرات خبر دادند
ما برخي از سوي ديگر هر چند جزئيات پاسخ ايران به سه آشور اروپائي تا آنون افشاء نشده است ا

اين ناخشنودي ناشي از عدم . هاي غربي از ناخشنودي طرفهاي اروپائي از پاسخ ايران خبر دادند رسانه
 . سازي توسط ايران حكايت دارد پذيرش پيشنهاد اروپائيها مبني بر تعطيلي فعاليتهاي غني
ن و اروپا بر سر آيفيت اختالف اصلي ايرا. خبرگزاري فرانسه نيز از ادامه مذاآرات در روز جمعه خبر داد

 . سازي اورانيوم عنوان شده است تعليق غني
 ماهه موافق است در حالي آه اروپائيها بر تعطيلي آامل 6براساس اين گزارش ايران با پيشنهاد تعليق 

 . سازي و چرخه سوخت مصر هستند فعاليتهاي غني
ن و پيشنهاد مطروحه مذاآره خواهند اي ايرا هاي هسته بلر و بوش نيز در ديدار خود در خصوص برنامه

 . آرد
ايران و مذاآره آنندگان اروپائي سخن گفت و اعالم » موقت«وزير خارجه ايتاليا نيز در گزارشي از توافق 

اي را مشروط بر پايان دادن به   هسته آرد در مذاآرات دو جانبه با ايران اروپا پذيرفته است آه فناوري
 . قرار دهدسازي در اختيار ايران  غني

تاآنون هيچ يك از مقامات ايراني حاضر به اعالم ديدگاه ايران در خصوص مذاآرات و محورهاي پاسخ به 
 . اند سه آشور اروپائي نشده

 
 همزمان با مذاآرات ايران و سه آشور اروپايي

 اي ايران به تاخير افتاد  هاي هسته المللي انرژي اتمي درباره فعاليت گزارش آژانس بين
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رفت امروز همزمان با  المللي انرژي اتمي آه انتظار مي انتشار گزارش آژانس بين: خبرگزاري فارس
اي  هاي هسته مذاآرات ايران، انگليس، فرانسه و آلمان در راستاي دستيابي به توافقي درباره فعاليت

 .ايران، منتشر شود، به تاخير افتاد
 

ارش خبرگزاري رويتر از وين، اين سه آشور اروپايي از ايران قويا خواستند بمنظور گنجاندن خبر به گز
روز (شنبه تعليق غني سازي اورانيوم توسط اين آشور در گزارش جديد آژانس ، اين امر را تا پايان روز پنج

 . رسما اعالم آند) گذشته
انيوم در اين آشور را اعالم نكرده و هنوز مشخص سازي اور اين در حالي است آه ايران خبر تعليق غني

 . است يا خير) سازي اورانيوم تعليق غني(نيست آه آيا ايران آماده پذيرش اين امر
المللي انرژي اتمي اميدوار بود اين گزارش را تا امروز در ميان اعضاي شوراي حكام آژانس  آژانس بين

 . منتفي دانستندهاي مطلع اين امر را  توزيع آند ولي ديپلمات
المللي انرژي  هاي پيشين آژانس بين هاي مطلع پيشتر علت تاخير در انتشار گزارش بسياري از ديپلمات

اي خود  هاي هسته اتمي را دادن زمان بيشتري به ايران براي ارائه اطالعات بيشتري در زمينه فعاليت
 . ذآر آردند

شد، از چند روز پيش تاآنون آماده بوده  ايد آماده ميهرآنچه آه ب«: همچنين يك ديپلمات غربي نيز گفت
سازي اورانيوم توسط اين  است و تنها يك پاراگراف اين گزارش آه در آن ذآر شود ايران با تعليق غني

 » .آشور موافقت آرده، آماده نشده است
 اي پاريس را پذيرفت نامه هسته ايران توافق

  ٢٠٠۴ نوامبر  12 – ١٣٨٣ آبان 22ه جمع
اي پاريس آه شب گذشته به سه آشور اروپايي  پاسخ تهران درباره مذاآرات هسته: برگزاري فارسخ

 .ابالغ شد، ضمن پذيرش مبناي توافق پاريس تالش جهت شفاف آردن آن است
نشست اخير ايران با سه آشور اروپايي در پاريس، اروپا اعالم آرده  به گزارش خبرگزاري فارس در پي 

 .  تهران استبود منتظر پاسخ
شب گذشته موضع جمهوري اسالمي ايران به سفراي سه آشور اروپايي در تهران ابالغ شد و ايران 

 . هم اآنون منتظر پاسخ اين سه آشور است
اند، اخبار  در حالي آه هيچ يك از مقامات رسمي دو طرف در مورد موضع ايران تاآنون اظهار نظر نكرده

نامه پاريس را پذيرفته است، ليكن براي جلوگيري از  ه ايران موافقتغير رسمي حكايت از آن دارد آ
 . اند، شفاف سازي آنند اختالف نظر در چند مورد مبهم تالش آرده
اند مذاآره را براي دستيابي به اعتماد طرفين و رفع ابهامات  مقامات رسمي آشورمان بارها اعالم آرده

 . آنند اين مذاآرات به نتيجه مطلوب برسد دانند و تالش مي موجود بهترين راه حل مي
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مقطع آنوني خصوصًا با توجه به نزديك بودن زمان انتشار گزارش البرادعي و برگزاري اجالس بعدي 
آنند هر چه زودتر  المللي انرژي اتمي از حساسيت بااليي برخوردار است و طرفين تالش مي آژانس بين

 . به توافق الزم دست يابند
شود و براي   براي پذيرش صددرصد نظراتش از سوي ايران انتظار غير منطقي ارزيابي ميانتظار اروپا

هاي ايران از جمله در زمينه تالش آمريكا براي تصويب  دستيابي هر چه سريعتر به توافقات بايد نگراني
شوند، مورد  اي تقسيم مي اي و غير هسته آنوانسيوني آه براساس آن آشورها به دو آلوپ هسته

تواند محروميت هميشگي جمهوري اسالمي  ها مي توجهي به اين دغدغه توجه قرار گيرد چرا آه بي
 .اي به دنبال داشته باشد ايران را به دستيابي، فناوري صلح آميز هسته

  
  مي هستیري گجهي نتکی شدن به کیهنوز مذاکرات ادامه دارد ؛ در حال نزد
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 همچنان ادامه دارد و آنچه رانی ایمذاکرات درباره پرونده هسته ا:  تهران گفت مي مقی غربپلماتی دکی

 شدن کی در حال نزدني و برلسی ، تهران ، لندن ، پاری فعلتي است که در موقعنی توان گفت ایکه م
 .  هستند»یري گجهينت «کیبه 
 ی لحظه توافقنامه انی تا اای پرسش که آنی که خواست نام کشورش فاش نشود ، در پاسخ به ایو
 یی توافق نهاکی با ی فعلتيموقع: گفت " مهر" شده است ، به خبرنگار ی کشور قطع3 و رانی اانيم

 .ت اسی برطرف شدن ابهامات و نکات خاصازمندي توافق ننی به ادني ندارد ؛ اما رسیادیفاصله ز
 تهران و اروپا گفته اني می درباره گفتگوهاشتري پیرانی گروه مذاکره کننده ای از اعضایکی حال ني عدر

 ما و اروپا برقرار اني دائما ارتباطات منکهی ارغميعل.می مدت در دوره کشمکش با هم بودنیما در ا: بود 
 مانی از خواسته هاتي امنیرا از شوی آنها منتظر بودند که ما به خاطر نگرانري مسنیبوده است در ا

 ؛ مي ترسی نمداتی ندارد و ما از تهددهی فاري مسنی آنها بفهمند که امیا هم منتظر بود و ممیيايکوتاه ب
 رانی ای در چارچوب آنچه براستی بای توانند مواضع ما را بشکنند و می اند که نمدهي ها فهمییاروپا

 . هست به تفاهم برسندرشیهم قابل پذ
کل مذاکرات نشات : جم اظهار داشته بود  جام ی خود با شبکه جهانري اخی در گفتگوی ناصرروسيس

 هی سرمانیا. ستي هم نی که  گرفتنمی در دست داری و امکاناتییما توانا.  است یرونيگرفته از وضع ب
 چي ها درهییپاارو.  جز تفاهم ندارندیاروپا چاره ا.  است ی شده و ماندنجادی است که در مملکت ایا

 کار را بکنند ما نی دانستند اگر ایاکرات را ترک کنند چون م مذزي را نداشتند که منی جرات ایمقطع
 .  روشن استشانی کامال برانی و امی روی مرونيزودتر از آنها ب

 اند ؛ مخصوصا یدوطرف در مذاکرات حرفه ا . می را شناخته اگریما درمذاکرات خوب همد:  افزوده بود یو
 به خروج دی تهدییطول کل مذاکرات با سه کشور اروپا مقطع در کیصرفا در .   بودندی حرفه ااريآنها بس
.  سال گذشته و قبل از اجالس سپتامبر گذشته بودسی شد و آن مربوط به مذاکرات پاری و قطعی، جد

 و ما امروز به تهران افتهی خاتمه زي همه چمي و گفتمی بلند شدزي رفت که ما از سر مشي پییبحث تا جا
 خودمان را ري ؛ کار ما با شما تمام شد و از امروز ما مسندیاي برگردند و بدی که بازرسان بامي دهیخبر م

 .دی خودتان را بروري و شما هم مسمی رویم
 شود ، افزوده ی که مطرح میچی درباره بحث چماق و هوی اسالمی جمهوراتي هکيپلماتی عضو دنیا

 موضوع را نیا. مي کنیان هم برخورد م و با چماقتمي خواهی شما را نمچی که هومیبه اروپا گفته ا: بود 
 موضوع را نکهی اتای خواهند چکار کنند ؛ نهای وجود ندارد مگر میاصال چماق. می روشن کرده اشانیبرا

 رسد ی دالر م100 دالر به 50نفتمان از .  خوش کنند ی اقتصادمی و دلشان را به تحرتي امنیببرند شورا
 هم اگر یبه  برخورد نظام.  داشت مي همان در آمد را خواهميفروش؛ آن موقع اگر ما نصف آن مقدار را ب

 . شکننده تراستعشان که در منطقه دارند اوضایتيبخواهند برسند حتما با وضع
 می حوصله هم دارمی روی معقول جلو میلي کرده بود ما خدي تاکی ناصرروسيس : دی افزای مهر مگزارش

 کنند، هر ی  برخورد میفاهم کنند و از سر لجاجت و سرسخت خواهند تی واقعا نمميني؛ هر جا که بب
 و قواعد ضوابط کار خودمان را طبق می رویما م. ستي هم نی بزرگی دعوامي کنیکدام کار خودمان را م

 مندرج در معاهده را ی المللني نزنند ضوابط بی واقعدی که دست به تهدی و تا زمانمي دهیانجام م
 ی است که معاهده را کنار میعي و زور بروند طبدیبخواهند به سمت تهداما اگر . مي کنی متیرعا
 سال هر کس و هر طرف به و دیکی بعد از ميني تا ببمي کنی می طني زمری خودمان را زري و مسمیگذار
 فرستند که ی و اروپا واسطه مکای آمرني دو سال همیکی بعد از می را بروري مسنیاگر ا. رسدیکجا م
 .انهی مي کنداي پی راهکارمي توانی مميني ببمي مذاکره کنديائياال ب شود حیاگر م

 طی و توقف کامل جزو شراقي آمدند تعلرانی ها به اییسال گذشته که اروپا:  کرده بود دي تاکني همچنیو
 . شده است لی آنها تبدی به آرزونیقاطعشان بود اما امروز ا

  
به ) جمعه(انرژي اتمي اميدوار بود گزارش جديد خود را امروز المللي  رويتر با اشاره به اينكه آژانس بين

 .شوراي حكام ارايه دهد به نقل از ديپلماتها اين امر را بعيد خواند
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، اين خبرگزاري انگليسي به نقل از يك ديپلمات در وين و )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي گزارش تمام آنچه  دانم آه در واقع افراد مسوول ارايه مي: المللي انرژي اتمي افزود از آژانس بينآگاه 

اند و تنها چيزي آه آم است پاراگرافي است آه   آرده خواهند ارايه دهند از چند روز پيش آماده را آه مي
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المللي انرژي اتمي در   بينهاي غني سازي اورانيوم آنطور آه آژانس گويد ايران با تعليق فعاليت مي
 .ي سپتامبر درخواست آرده بود، موافقت آرده است قطعنامه

تاريخ تعليق ) جمعه(در پايان اين مطلب آمده است، برخي ديپلماتها مطمئن بودند آه ايران اواخر امروز 
 .آند، اما برخي ديگر نيز ترديد داشتند غني سازي را اعالم مي
 .آنم من تنها زماني آه شاهد اين مساله باشم، آن را باور مي: يپلمات افزوداين گزارش به نقل از يك د

اين در حالي است آه پيشتر خبرگزاري ايتارتاس گزارش داده بود آه ايران پاسخ رسمي خود را به 
 .اش ارايه آرد يي پيشنهاد آلمان، فرانسه و انگليس در خصوص برنامه هسته

ي اروپايي ناميد پاسخ مطرح شده  رتبه دي آه وي را يك منبع عالياين خبرگزاري روسي به نقل از فر
اگرچه اين پاسخ آامال نااميد آننده نيست؛ اما آامال مشخص نيز : ايران را ضد و نقيض خواند و گفت

 .باشد نمي
موضع رسمي خود را درخصوص پيشنهاد ) پنجشنبه(ايران اواخر روز گذشته : اين گزارش حاآي است

 .راي آلمان، فرانسه وانگليس در ايران ارايه آرداروپا به سف
هاي رسيده از پاريس در صورتي آه آلمان، فرانسه وانگليس  براساس گزارش: افزايد اين گزارش مي

ي غني سازي  هايي مشخصي را ارايه دهد، ايران حاضر است برنامه پيشنهادات همكاري و تضمين
 .اورانيوم را به حالت تعليق درآورد

وگو با ايسنا گفت آه تهران شب گذشته نظر   ميان يك مقام ايراني آگاه از مذاآرات در گفتدر اين
يي آشورمان  آميز هسته ي صلح ي ايران و اروپا بر سر برنامه نويس توافقنامه اش در خصوص پيش رسمي

 .ترا به سفيران سه آشور اروپايي در تهران اعالم آرده و اآنون منتظر پاسخ طرف اروپايي اس
 .المللي داده است اين مقام ايراني آگاه تاآيد آرد آه تهران پاسخش را بر اساس مقررات بين

اي در تهران با  چنين تصريح آرد آه امروز قرار نيست مذاآره وي آه خواست نامش فاش نشود، هم
شان  يد موضعها با نمايندگان سه آشور اروپايي در خصوص اين توافق صورت بگيرد، چرا آه اآنون اروپايي

در قبال پاسخ ايران را اعالم آنند و اين امر مستلزم بررسي پاسخ تهران در پايتخت اين آشورهاست آه 
 .ممكن است از امروز تا يك هفته به طول بينجامد

ايران . يي ايران ـ اروپا ناميد گزارش داد رويتر نيز به نقل از فردي آه وي را ديپلمات آگاه از مذاآرات هسته
 گذشته به درخواست اروپا مبني بر تعليق فعاليتهاي غني سازي اورانيوم اين آشور و يا روبرو شدن روز

 .هاي احتمالي شوراي امنيت، پاسخي قطعي ندارد با تحريم
پاسخ تهران : اين خبرگزاري انگليسي به نقل از ديپلمات يادشده آه خواست نامش فاش نشود، افزود

روپا در مذاآرات پاريس اگرچه نااميدآننده نبود اما پاسخي روشن و نهايي نبود به توافق ابتدايي ايران ـ ا
 .آه اروپا به دنبال آن بود

اين پاسخ پس از اينكه از سوي : ي جزييات بيشتر درخصوص پاسخ ايران خودداري آرد و گفت وي از ارايه
 . آشور در حال بررسي استهاي اين سفراي آلمان، فرانسه و انگليس در تهران دريافت شد در پايتخت

اي   آه ايران نامهالمللي انرژي اتمي نيز تاييد آرد رويتر به نقل از يك ديپلمات غربي نزديك به آژانس بين
خواست براي  آرد و از بازرسان آژانس مي سازي را اعالم مي بايست طي آن آغاز تعليق غني را آه مي

 . تاييد اين مساله به ايران سفر آنند، به آژانس ارايه نكرده است
 تا پايان روز المللي انرژي اتمي و اتحاديه اروپا از ايران خواسته بودند آژانس بين: افزايد اين گزارش مي

به شوراي حكام ) جمعه(پنجشنبه آغاز تعليق را اعالم آند تا در گزارش بررسي آه قرار است امروز 
 .ارايه شود گنجانده شود

وزير اين آشور بتواند در سفر به  مقامات انگليس نيز اميدوار بودند آه توني بلر، نخست: رويتر ادامه داد
 .ه جورج بوش گزارش آنديي ايران را ب واشنگتن توافق هسته

ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت  اين گزارش با اشاره به اين آه حسين موسويان، دبير آميته
ملي ايران روز گذشته اعالم آرده بود نسبت به اين آه تهران معامله با اروپا را بپذيرد، ابراز خوشبيني 

ي فوري مشوقها نظير  ر اين است آه اروپا با ارايهگويند؛ ايران خواستا اما ديپلماتها مي: آرده بود افزود
تر  سازي اورانيوم، معامله را شيرين ي مذاآرات تجاري در ازاي پذيرش تعليق غني ازسرگيري بالفاصله

 . آند
سازي چيزي صريح و روشن و نه فقط  ايران در ازاي تعليق غني: نام افزود رويتر به نقل از يك ديپلمات بي

 .هايي در آينده را خواستار است، اما اروپا از پذيرش آن خودداري آرده است ي هويج يهتعهدات براي ارا
هاي آلمان، فرانسوي و انگليسي به  شرآت: رويتر در گزارش ديگر به نقل از ديپلماتها افزود

 به آه تجارتشان با ايران به تجارت با آمريكا صدمه بزند، تمايل اند در صورتي هايشان اعالم آرده دولت
 .يي ايران نخواهند داشت تامين راآتور هسته

ي  خبرگزاري آلمان نيز به نقل از يوشكا فيشر گزارش داد، مذاآرات ايران و اروپا در خصوص برنامه
 .يي تهران موفقيتي نداشته است هسته

آشور ي آلمان آه روز گذشته در پارلمان اين  اين خبرگزاري به نقل از يوشكا فيشر، وزير امور خارجه
توانم بگويم  ايم، اما هنوز نمي در پيشرفت در مذاآرات موفق شده) اروپا(ما : سخنراني آرد، افزود

 . موفقيتي حاصل شده است
اين مذاآرات هر چيزي بود به غير از : ، افزود“هنوز قادر نيستيم مذاآرات را پايان دهيم”وي با ذآر اين آه 
 .مذاآراتي آسان

 .چنان ادامه دارد از فيشر گزارش داد آه اين مذاآرات همخبرگزاري آلمان به نقل 
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يي با اهداف  ي آلمان همچنين بر حق مسلم ايران براي استفاده از انرژي هسته وزير امور خارجه
 . ي اروپا داشتن روابطي خوب با ايران است آميز تاآيد آرد و گفت آه هدف سياسي مهم اتحاديه صلح

سازي اورانيوم از سوي  هاي غني فقط تعليق آامل و پايدار فعاليت: زارش دادرويتر نيز به نقل از فيشر گ
 .بخش جهت همكاري بلندمدت ميان طرفين بگشايد تواند راه را براي مذاآرات نتيجه ايران مي

ي آلمان افزود آه او قصد ندارد حق ايران را براي استفاده صلح آميز در  اين گزارش به نقل از وزير خارجه
يي  واضح است آه ايراني نظامي از نظر هسته: يي مورد سوال قرار دهد و افزود  انرژي هستهزمينه

 (!)ترين مناطق جهان است، رويداد خطرناآي خواهد بود اي آه يكي از خطرناك براي منطقه
ي يكي از سه آشور اروپايي طرف مذاآره با تهران است، طي اين اظهارات به  فيشر آه وزير امور خارجه

گيري از فناوري  اي نكرد آه جمهوري اسالمي ايران بارها اعالم آرده است در بهره ين مساله اشارها
 .آند آميز را دنبال مي يي تنها اهدافي صلح هسته
مقامات ايران و اروپايي در تهران به نقل ) پنجشنبه(چنين واشنگتن پست با اشاره به نشست ديروز  هم

اند آه محتاطانه اميدوارند ايران به زودي با  نمايندگان اروپايي گفته: ش داداز منابع ديپلماتيك غربي گزار
 .ي غني سازي اورانيوم موافقت آند تعليق برنامه

رسيدن به توافق همچنان مبهم است؛ اگرچه حسين موسويان، دبير : اين روزنامه آمريكايي ادامه داد
 از احضار سفراي آلمان، فرانسه و ي سياست خارجي شوراي عالي اميت ملي ايران پيش آميته

 .بين است انگليس براي اعالم پاسخ ايران گفته بود نسبت به پاسخ مثبت ايران خوش
ي اروپايي نيز تاييد آرد آه پاسخ ايران قطعي نيست، اما  يك ديپلمات عالي رتبه: اين روزنامه ادامه داد

 . است بسيار فني هستنددلسرد آننده نيز نبوده؛ توضيحاتي آه ايران به دنبال آن
خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از حسين موسويان گزارشهايي را مبني بر اينكه تهران امتيازاتي بيشتر از 

 .آنچه آه در مذاآرات پاريس درخصوص آن بحث شده خواستار است، تكذيب آرد
 حسين موسويان، دبير اين خبرگزاري فرانسوي به نقل از) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها صحيح نيست و  اين گزارش: ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان افزود آميته
 .توافق آخر، همان توافق پاريس است

 .ما قرار بود به آل معامله بله يا خير بگوييم: وي افزود
المللي انرژي  ژانس بينآ:  نوامبر شوراي حكام گزارش داد25چنين با اشاره به نشست  اين گزارش هم

اتمي ملزم است گزارش خود را در چارچوپ زماني دو هفته پيش از نشست شوراي حكام به اين شورا 
 .ي اين گزارش بود اي براي ارايه االجل دو هفته ارايه دهد و پنجشنبه پايان ضرب

 آه اين سازمان بايد يي خواندن ايران نوشت آسوشيتدپرس نيز به نقل از دبيرآل ناتو با جاه طلب هسته
 .يي را داشته باشد هاي هسته طلبي امكاني را براي مقابله با مسايلي از قبيل جاه

، اين خبرگزاري آمريكايي به نقل از ياپ دو هوپ شفر، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اروپا  اتحاديه: آرد، افزود يدبيرآل ناتو آه در ديدار با شوراي روابط خارجي آمريكا در نيويورك صحبت م

بايد در خصوص اينكه تروريسم حتي در مناطقي بسيار دور نظير افغانستان چطور آن را تحت تاثير قرار 
 .تر فكر آند داده است، جدي

  
 تواند راه مذاآرات با ايران را باز آند   سازي مي  وزيرخارجه آلمان؛ تنها تعليق آامل و مداوم غني
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سازي از سوي   هاي مرتبط با فناوري غني  وزيرخارجه آلمان خواستار تعليق آامل تمامي فعاليت

 . جمهوري اسالمي ايران شد
با بيان اينكه الزم است تهران در مورد ماهيت " يوشكا فيشر"به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، 

تواند راه مذاآرات   دار مي  تنها تعليق آامل و ادامه: ي آند، ادامه داداي خود اعتمادساز  هاي هسته  برنامه
 .هاي بلندمدت را باز آند  براي همكاري

مذاآرات ايران و آشورهاي اروپايي آه هدف آن آاهش نگراني از : به گزارش آسوشيتدپرس، وي گفت
 .يشتر استاي تهران بود پيشرفت داشته اما نيازمند پيشرفت ب  هاي هسته  برنامه

توانم بگويم   ايم اما نمي  ما در مذاآرات پيشروي آرده: گفت، تصريح آرد  ?وي آه در پارلمان آلمان سخن م
 .ايم  آه به پيشرفت دست يافته

توانم خبر مثبت يا منفي در اين مورد بدهم چون فرايند مذاآرات هنوز به   من نمي: وزيرخارجه آلمان افزود
 .نتيجه نرسيده است

اي   آميز از انرژي هسته  آردن حقوق آشورها در استفاده صلح  من خواستار مصادره: شر در پايان گفتفي
 .نيستم

اي سفراي سه آشور بزرگ   وزيرخارجه آلمان ديروز نيز در اظهاراتي آه همزمان با مذاآرات هسته
اي و موشكي ايران،    هستههاي  برنامه: اتحاديه اروپا با مقامات ايراني در تهران بيان شد، ادعا آرد

 . شديدًا نگران آننده است
 .اي براي منطقه و اروپا خطرناك خواهد بود  برخورداري ايران از سالح هسته: فيشر مدعي شد

آنم ما با سرعت در حال   البته فكر نمي: آرد، افزود  وگو مي  گفت" اشترن"وي آه با نشريه آلماني 
 .به حمله به عراق هستيمشدن به جنگ با ايران مشا  نزديك
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يورش نظامي به ايران، گزينه مطرحي : فيشر با بيان اينكه جنگ با ايران يك گزينه نيست، ادامه داد
اي ايران به جنگي   نيست و آسي هم توقع ندارد آه اختالفات موجود آنوني بر سر برنامه هسته

 .مشابه آنچه بر سر عراق آمد بينجامد
بيني ناپذير   هايي با اهداف نظامي را داراي عواقبي پيش  اي ايران به برنامه  ستهشدن برنامه ه  وي تبديل

تنها به   ترين مناطق جهان داراي پيامدهايي است آه نه  چنين چيزي در يكي از خطرناك: خواند و ادعا آرد
 .انجامد  تهديد اسرائيل، بلكه به تهديد اروپا نيز مي

 
 سازي از سوي ايران را دريافت نكرده است   نيآژانس هنوز نامه اعالم تعليق غ
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: اي ايران و اروپا گزارش داد  خبرگزاري انگليسي رويترز به نقل از يك ديپلمات نزديك به مذاآرات هسته

اع پرونده ايران اي حساس خود و يا ارج  هاي هسته  تهران به تقاضاي اتحاديه اروپا مبني بر توقف فعاليت
 .به شوراي امنيت پاسخ قطعي نداد

پاسخ تهران به توافقنامه اوليه اگرچه : به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، اين ديپلمات اروپايي گفت
 .نااميد آننده نيست اما پاسخ شفاف و نهايي را به آنچه اتحاديه اروپا خواستار آن است نيز در بر ندارد

ر نظر بيشتر در مورد محتواي پاسخ تهران آه ديروز پنجشنبه به سفيران انگليس، اين ديپلمات از اظها
فرانسه و آلمان در تهران ارائه شده بود و در حال حاضر در پايتخت سه آشور اروپايي در حال بررسي 

 .است خودداري آرد
ي را آه بايد در آن تاريخ ا  ايران هنوز نامه: يك ديپلمات نزديك به آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز گفت

المللي انرژي اتمي سازمان ملل متحد براي   آرد و از آژانس بين  سازي را اعالم مي  شروع تعليق غني
 .نمود، ارسال نكرده است  تأييد آن دعوت مي

جمهور   وزير انگليس با رئيس  گزارش اين خبرگزاري انگليسي در ادامه با اشاره به ديدار امروز نخست
اي ايران را به جورج   مقامات انگليسي اميدوار هستند توني بلر بتواند توافقنامه هسته: افزايد  كا ميآمري

بوش ارائه آند در حالي آه وي اولين مقام مهم جهان است آه پس از انتخاب مجدد بوش با وي ديدار 
 .مي آند

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
 آمريكا عليه فلوجه ادامه دارد   تحمال
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 .آنند  چنان مقاومت مي  شورشيان شهر فلوجه عراق در مقابل حمالت سنگين نظاميان آمريكايي هم
الملل ايلنا، حمالت نظاميان آمريكايي در طول شب گذشته بدون وقفه، به ويژه   به گزارش سرويس بين

 .ايگاه اصلي اشغال شده به دست تفنگداران آمريكايي در اين شهر، ادامه داشتدراطراف پ
. اند  ها شرآت داشته  ، تك تيراندازهاي آمريكايي نيز در اين درگيريBBCبه گزارش شبكه خبري

 .هواپيماهاي آمريكايي نيز مواضع شورشيان را بمباران آردند
طقه، نيروهاي آمريكايي پيشروي خود را به سوي جنوب  حاضر در اين منBBCبه گفته يكي از خبرنگاران 

 .دهند  شهر ادامه مي
در عين حال يك فرمانده نظامي نيروهاي آمريكايي در فلوجه، از آشته شدن صدها شورشي عراقي و 

چنين بر زخمي   وي هم.  عضو گارد ملي عراق در اين حمالت خبر داد5 سرباز آمريكايي و 18چنين   هم
 .ز آمريكايي تاآيد آرد سربا69شدن 

 آمريكايي در اين حمالت به شدت 100, اين درحالي است آه به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس
 .اند  زخمي شده و بيمارستان نظامي آمريكايي منتقل شده

 178هاي جهان، از زخمي شدن   خبرگزاري آلمان نيز در گزارشي متناقض با گزارشات ديگر خبرگزاري
به گزارش اين خبرگزاري، بيشترين آمار تلفات جاني متعلق به .  سرباز عراقي خبر داد34آمريكايي و 

هاي شهر فلوجه اجساد   بنا به اعالم شاهدان عيني، در خيابان. شورشيان و مردم غير نظامي است
 .است  بيشماري بر روي زمين افتاده

 فلوجه عراق تحت آنترل آمريكا درآمد 
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 .نيروهاي آمريكايي آنترل بخش اعظم شهر فلوجه عراق را به دست گرفتند
الملل ايلنا، به دنبال آغاز عمليات نظامي آمريكا در شهر فلوجه عليه شورشيان و   به گزارش سرويس بين
 شورشي در حمالت هوايي و زميني نيروهاي آمريكايي در اين شهر، 500آشته شدن دست آم 

 .ام بخش اعظم اين شهر تحت آنترل ارتش آمريكا درآمدسرانج
به گزارش خبرگزاري اروپا از فلوجه، سخنگوي تفنگداران آمريكايي ضمن تاآيد بر اين امر آه تا برقراري 

نيروهاي آمريكايي آنترل تقريبا تمام : امنيت در شهر نيروهاي آمريكايي نياز به فرمان دارند، تصريح آرد
 .اند  رفتهشهر را به دست گ

 .تنها بخش آوچكي از شهر تحت آنترل در نيامده است: وي افزود
ها براي برقراري امنيت در شهر زمان مشخصي اعالم   اين مقام در خصوص مدت زمان مورد نياز آمريكايي

 .نكرد
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 بعقوبه عراق ناآرام است 
 .درگيري بين نيروهاي عراقي و شورشيان در بعقوبه از سرگرفته شد

در درگيري بين شورشيان و پليس و گارد : منابع پليسي اطالع دادند, الملل ايلنا  رش سرويس بينبه گزا
 .ملي عراق، يك شورشي آشته و سه تن ديگر دستگير شدند

ها از خمپاره و   ما دراين درگيري: يك ژنرال پليس عراقي در اين باره گفت, به گزارش خبرگزاري فرانسه
 . آرديمهاي سنگين استفاده  سالح

براساس آخرين آمار . اين درحالي است آه اوضاع در شهر فلوجه عراق نيز وخيم گزارش شده است
 شورشي از آغاز عمليات نظامي آمريكا عليه اين 500, منتشر شده از سوي يك منبع نظامي آمريكايي

 .دهد  وجه خبر مياز سويي ديگر ارتش آمريكا از تحت آنترل در آمدن آامل شهر فل. اند  شهر آشته شده
  

 . تن ديگر در فلوجه خبر داد140 تن از افراد مسلح و دستگيري 500وزارت دفاع عراق از آشته شدن 
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به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، يك مقام مسوول در ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در اثر حمالت نيروهاي ائتالف عليه شبه نظاميان آه در فلوجه پنهان : م آردوزارت دفاع عراق اعال

 .اند  تن ديگر دستگير شده140 تن از اين نيروها آشته و 500اند، تاآنون  شده
 .هايي وجود دارند آه تابعيت عربي دارند وي تاآيد آرد آه در بين دستگير شدگان، خارجي

سلط نيروهاي چندمليتي و نيروهاي عراقي بر شهرك الصقالويه در چنين بر تداوم ت اين مقام عراقي هم
 .شمال فلوجه تاآيد آرد

آنتونيو مارتينو، وزير دفاع اين آشور به مناسبت سالگرد : اي اعالم آرد وزارت دفاع ايتاليا نيز طي بيانيه
ه اتفاق افتاد، وارد بزرگداشت قربانيان انفجار در مقر فرماندهي نيروهاي ايتاليا در عراق آه سال گذشت

 .عراق شد
در اين بيانيه آمده است آه وزير دفاع ايتاليا به همراه چند تن از فرماندهان نظامي، با يك هواپيماي 

 .وارد ناصريه شدند) جمعه(نظامي صبح امروز 
ش  تن از نيروهاي پليس نظامي و پنج تن از سربازان ارت12وزير دفاع ايتاليا قصد دارد مراسم يادبود 

ي عراق آشته شده  ايتاليا و دو شهروند ايتاليايي آه سال گذشته در انفجار مقر سربازان در ناصريه
 .بودند را برگزار آند
نيروهاي آمريكايي حمالت هوايي را عليه شهر موصل انجام داده و شورشياني را : رويتر نيز گزارش داد

 .دندهاي پليس حمله آرده بودند، هدف قرار دا آه به پاسگاه
يي آه شورشيان در آنجا تمرآز آرده  ما به مناطق ويژه: سخنگوي ارتش آمريكا در موصل اظهار داشت

بودند، حمله آرديم و از تمام امكانات در دسترس فرماندهان براي دادن پاسخي دقيق به حمالت 
 .ي هوايي يكي از اين امكانات بود شورشيان استفاده آرديم آه حمله

ها نيز در  اند و اآثر درگيري  پاسگاه پليس مورد هدف قرار گرفته9طي دو روز گذشته : ودوي در ادامه افز
 .رود محل تجمع شورشيان باشد، صورت گرفته است جنوب غربي شهر آه گمان مي

موصل شب گذشته آرام بود و مقامات نيز تالش آردند تا نظم را در شهر برقرار : وي خاطر نشان آرد
 .رل خارج نشده و در آنترل شورشيان نيز نيستموصل از آنت. آنند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان٢٢:  ايرانیهفته نامه ها
  ٢٠٠۴ نوامبر  12 – ١٣٨٣ آبان 22ه جمع -بی بی سی 

مرگ ياسر عرفات و آينده فلسطين، تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، حادثه دانشگاه علم و صنعت، 
 رياست جمهوری سال آينده و برنامه هسته ای ايران مهمترين عناوين مطالب هفته نامه های انتخابات

  .چاپ تهران است
مرگ ياسر عرفات رئيس تشکيالت خودگردان فلسطينی و همزمانی آن با جمعه آخر ماه رمضان که در 

 مقاالت و گزارش ايران به روز قدس شهرت يافته، بازتاب گسترده ای داشته و هفته نامه ها با چاپ
  .هايی به گمانی زنی در باره آينده فلسطين بعد از عرفات پرداخته اند

 ارگان خبرگزاری جمهوری اسالمی ياسر عرفات را نماد وحدت، مقاومت و پايداری ايران جمعه
او همواره در جنگ و صلح به سرنوشت فلسطين می انديشيد و در هر : "فلسطين خوانده و نوشته

  ."قالل و امنيت فلسطين را پيش روی خود می ديدشرايطی است
 عرفات را محبوب ترين سياستمدار فلسطينی و تنها رهبر فلسطينی معرفی کرده که ايران جمعه

برای رسيدن به آرمان مردم فلسطين تالش های زيادی صورت داده و در موقعيتی که قرار داشت می 
 فلسطين را در معرض توجه جامعه جهانی قرار توانست در مذاکرات صلح حقوق از دست رفته مردم

  .دهد
عدم : " ارگان حزب موتلفه اسالمی داليل حمايت ايران از فلسطين را بررسی کرده و نوشتهشما

احقاق حقوق فلسطينی ها در سرزمين های اشغالی و تثبيت حيات رژيم صهيونيستی در سرزمين 
طره بياندازد لذا منطقی است که ايران با استفاده از های اشغالی می تواند امنيت ملی ايران را به مخا

  ."همه امکانات مادی و معنوی خود همواره مانع تحقق وتثبيت اين رژيم شود

www.iran-archive.com 



 در يادداشتی عرفات را سازشکار معرفی کرده و به حاميان مذاکره با آمريکا در داخل ايران پرتو سخن
  . را قهرمان فلسطين می نامندهشدار داده که برای توجيه عملکرد خود آقای عرفات

هدف اصلی اين عناصر از تمجيد سازش کاری های عرفات، به نوعی توجيه : " اضافه کردهپرتو سخن
نظرات آنان در زمينه مذاکره و يا در حقيقت تسليم در برابر فشارهای آمريکاست غافل از آنکه اظهار 

ظلوم نخواهد بود و تاريخ نيز هيچ خاطره ضعف و عجز در برابر دشمنان مستبد به هيچ وجه به نفع م
  . "خوشی از سرنوشت سازشکاران با دشمنان انسانيت ثبت نکرده است

 جامعه اسالمی مهندسين با اشاره به طرح تحقيق و تفحص مجلس به مسئوالن قوه جام ارگان
تالف بين اين دو قضائيه و مجلس گوشزد کرده که از برخورد رسانه ای با يکديگر بپرهيزند زيرا وجود اخ

  .قوه می تواند به اعتماد مردم آسيب برساند
 به روسای قوه مقننه و قضائيه پيشنهاد کرده از شورای نگهبان بخواهند حدود نظارت مجلس در جام

  . دستگاه قضائی را تفسير کند
 وزير  آبان دانشگاه علم و صنعت که در اعتراض به سخنرانی مصطفی تاج زاده معاون پيشين١٣حادثه 

کشور و ابراهيم يزدی دبير کل نهضت آزادی صورت گرفت و به ضرب و شتم محمد تقی صالحی رئيس 
 کوی دانشگاه تهران مقايسه شده ٧٨ تير ١٨دانشگاه منجر شد از سوی نشريات محافظه کار با حادثه 

  .است
ت و مجلس هشدار  در عنوان اصلی خود به نقل از محمد نبی حبيبی دبير کل حزب موتلفه به دولشما

  ."ها عوامل داخلی استکبارند التهاب آفرينان در دانشگاه"داده است که 
بسيج و حزب اهللا در اين دانشگاه قربانی يک طرح توطئه آميز شدند که می خواهند : "آقای حبيبی گفته

  ."آنها را هزينه طرح خود سازند
طلبان انداخته و از قوه قضائيه که  با چاپ گزارشی مسئوليت اين حادثه را به گردن اصالح شما

: مسئوليت رسيدگی به اين حادثه را به عهده کميته انضباطی دانشگاه گذاشته، انتقاد کرده است
بررسی جرم کسانيکه سعی دارند دامنه اين اختالف را از يک دانشگاه به جامعه منتقل کنند نمی "

  ."تواند به کميته انضباطی دانشگاه ها محدود شود
دعوت از عناصر افراطی با برنامه ريزی قبلی برای به تشنج کشيدن محيط دانشگاه : "نوشته جام

صورت گرفته است و کسانی که هشت سال افراطی گری را در کشور تجربه کردند و نتيجه ای جز 
پشت کردن ملت به آنها به همراه نداشته می خواهند دوباره با برهم زدن آرامش دانشگاه ها شانس 

  ."ا آزمايش کنندخود ر
 گزارشی از واقعه دانشگاه علم و صنعت چاپ کرده و مقصر آن را رئيس دانشگاه عنوان کرده و يالثارات
اقدامات غير قانونی و خالف مديريت دانشگاه و ميدان دادن به عناصر افراطی و فراهم آوردن : "نوشته

د مديريت دانشگاه اداره صحيح زمينه برای طرح مباحث انحرافی و ضد نظام نشان می دهد که قص
دانشگاه نبوده و عملکرد وی به گونه ای بوده است که دل نيروهای ارزشی و مذهبی دانشگاه را بارها 

  ."به درد آورده است
 حادثه دانشگاه علم و صنعت را با نامزدی مصطفی معين وزير پيشين علوم برای انتخابات يالثارات

مجاهدين انقالب اسالمی و حزب مشارکت برای بازی کردن : " نوشتهرياست جمهوری آينده پيوند زده و
معين در نقش آقای خاتمی مشکالتی دارند و می خواهند دکتر معين را به عنوان مدافع حيثيت 
  ."دانشگاهيان وارد صحنه کنند تا دانشگاهيان انگيزه الزم را برای حمايت آقای معين به دست آورند

رصدمين شماره اش را جشن گرفته، شرايط حضور اکبر هاشمی رفسنجانی  که انتشار چهااميد جوان
  .را در انتخابات رياست جمهوری بررسی کرده است

اين نشريه با اشاره به نظر ماشاءاهللا شمس الواعظين سردبير روزنامه های توقيف شده جامعه، طوس 
يت سياسی کشور معرفی کرده و عصر آزادگان که هاشمی رفسنجانی را تنها گزينه متعادل کننده وضع

انتقاد اصالح طلبان از کانديداتوری آقای هاشمی در انتخابات مجلس ششم، تضعيف : "بود، نوشته
  . "موقعيت خاتمی به حساب می آمد در حالی که اگر وی دوباره نامزد شود قضيه معکوس خواهد شد

ی رفتند نمی خواستند تا اطالع مگر اصالح طلبانی که به سراغ ميرحسين موسو: " افزودهاميد جوان
ثانوی خود و شرايط خود را بازيابی کنند و آيا با همان استدالل نمی توان به سراغ هاشمی رفسنجانی 

  "رفت؟
، محمود )وزير خارجه سابق(حميد رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه، از علی اکبر واليتی 

و احمد توکلی نماينده مجلس ) س پيشين صدا و سيمارئي(، علی الريجانی )شهردار تهران(احمدی نژاد
  .به عنوان نامزدهای مورد نظر اين حزب بررسی نام کرده است

 که به محافظه کاران نزديک است داشتن فناوری اتمی را حق ايران دانسته و نوشته، نسيم البرز
  .شورای امنيت حق هيچ نوعی مجازات يا تحريمی را عليه ايران ندارد

 هدف امريکا و اروپا برای انصراف ايران از غنی سازی را وابستگی هسته ای به نسيم البرز نويسنده
غرب می خواهد ايران و ايرانی را به گروگان بگيرد و در مواقعی که : "غرب ارزيابی کرده و نوشته

 امريکا جمهوری اسالمی ايران در موضوعات و مسائل منطقه ای و در عرصه روابط بين الملل با اروپا و
  ."چالش پيدا کرد از اين طريق جمهوری اسالمی را تحت فشار قرار دهند

 به هيات های ايرانی مذاکره کننده با اروپائی ها هشدار داده است اجازه ندهند طرف های اروپايی جام
  .که به عنوان جاده صاف کن و دالل امريکايی ها عمل کرده و ايران را از حق مسلم خود محروم کنند
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در صورت حمله به : " به نقل از محمد باقر ذوالقدر جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران نوشتهالثاراتي
تاسيسات هسته ای کشور مان هيچ محدويتی را در به خطر انداختن منافع کشور حمله کننده در 

  . "اقصی نقاط جهان نخواهيم داشت
ند در جريان انتخابات سال آينده دولت  در سرمقاله اين شماره نوشته، محافظه کاران معتقدصدا

  .يکدستی تشکيل خواهند داد که از آن با عناوينی چون دولت حزب اهللا و دولت اصولگرا ياد می کنند
، محافظه کاران برای دستيابی به اين هدف سه مرحله پيش رو صدابه نوشته سرمقاله نويس 

اتمی و بدين ترتيب تضعيف روانی تاکتيک اعمال فشارهای گسترده بر دولت خ: "خواهندداشت
 تاکتيک تصويب قانون محدويت سنی برای نامزدهای رياست جمهوری  نامزدهای احتمالی اصالح طلب؛

  . "و در نهايت استفاده از حربه رد صالحيت نامزدهای اصالح طلب
دولتی اگر چه محافظه کاران مشکل جدی پيش رو ندارند اما آيا چنين :  در عين حال می نويسدصدا

واقعا يکپارچه خواهد بود و آيا آنها می توانند در صورت پيروزی و تشکيل دولت، حلقه نامزدهای ديگر را 
  .ناديده بگيرند
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