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

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

  
 المللي انرژي اتمي وارد تهران شدند  بازرسان آژانس بين
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المللي انرژي اتمي صبح امروز وارد تهران  يك هيات چهارنفره از بازرسان آژانس بين: خبرگزاري فارس

 .شدند
 3( نوامبر 23 و تا  برگزاري فارس، اين هيات در راستاي اجراي قطعنامه آژانس به ايران آمدهبه گزارش خ

 . در ايران خواهند ماند) آذر
 . بر اساس اين گزارش، فعاليت اين هيات از بعد از ظهر امروز آغاز شده است

هاي مورد  ند و از تمام سايتا  نفر روز بازرس به ايران آمده800اي ايران حدود  از زمان شروع پرونده هسته
 . اند نظر اعم از نظامي و غير نظامي بازرسي آرده

هاي اتهامي بوده آه به صورت سرزده و بدون اطالع قبلي انجام   ها از نوع بازرسي برخي از اين بازرسي
 . شده است

سابقه است   بيالمللي انرژي اتمي تقريبًا به گفته آارشناسان اين حجم بازرسي در فعاليت آژانس بين
 . آند و اين در حالي است آه آمريكا ايران را به تالش براي توليد سالح اتمي متهم مي

اي ايران به  هاي هسته اي از انحراف فعاليت البرادعي بارها اعالم آرده است هيچ فعاليتي آه نشانه
 . سمت غيرصلح آميز داشته باشد، بدست نيامده است

 
  می طرف بودی برانیرش آژانس درباره ا در نوشتن گزا  :ننونیها
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" مهر" در گفتگو بای اتمی انرژی المللني آژانس بی منطقه ای بخش پادمانهاریمد" ننونی هاوهای یاول" 
 .  خود را حفظ کند ی طرفیگفت در نوشتن گزارش تالش کرده است که ب

 ی المللني آژانس بی منطقه ای بخش پادمان هاریمد) Olli juha Heinonen" (ننونی هاوهای یاول" 
از دادن "  مهر" الملل ني برد در گفتگو با خبرنگار بی به سر مکای آمرورکیوي که هم اکنون در نی اتمیانرژ
 .  کرد یر خوددارانی ای آژانس در رابطه با برنامه هسته اري در مورد گزارش اخحيتوض
خود " ی طرفیب"در نوشتن گزارش تالش کرده است :  گزارش گفتهي تهیبودن برا با رد تحت فشار یو

 . را حفظ کند
 ی اتمی انرژی المللنيآژانس ب:  ها نوشت پلماتی فرانسه امروز به نقل از دی است خبرگزاریگفتن

 نیا. نداخت اقی را تا روز دوشنبه به تعورانی انتشار گزارش خود درباره ای بار در هفته جارنيامروز دوم
  ی خواهد داد تا نامه ارانی را به ایشترياقدام زمان ب

 مهي قرار دهد تا در اجالس ماه نوامبر ضمی البرادعاري در اختمي اورانی سازی در باره توقف غنیرسم
 .گزارش شود

 
  کشنبهی مواضع روز نیاروپا صبح امروز پاسخ تهران را داده است ؛ اعالم آخر
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 صبح امروز پاسخ خود ني و برلسی از آن دارد که لندن ، پارتی حکادهي رسی اخبار و گزارش هانیآخر
 را رانی ای درباره پرونده هسته اني مابی تهران درباره توافقات فی از سوی نظرات اعالمنی آخررامونيپ

 .  ارائه کرده اند ی اسالمیبه جمهور
 یی نهایري گمي الزم و تصمی های بنا دارد که پس از بررسی اسالمی، جمهور" مهر" گزارش خبرنگار به
 . سه کشور اعالم کندنی ای آبان به سفرا24 کشنبهی باره را احتماال فردا نی خود در ای رسمدگاهی، د
 رانی ایمذاکرات درباره پرونده هسته ا: گفته بود " مهر" به شتري تهران پمي مقی غربپلماتی دکی
 و سی ، تهران ، لندن ، پاری فعلتي است که در موقعنی توان گفت ایمچنان ادامه دارد و آنچه که مه
 . هستند»یري گجهينت «کی شدن به کی در حال نزدنيبرل
 شده ، افزوده ی کشور قطع3 و رانی ااني می لحظه توافقنامه انی تا اای پرسش که آنی در پاسخ به ایو

 برطرف ازمندي توافق ننی به ادني ندارد ؛ اما رسیادی فاصله زییوافق نها تکی با ی فعلتيموقع: بود
 . استیشدن ابهامات و نکات خاص

 
نشست نوامبر به تعویق نخواهد // گزارش آژانس به گفتگوهای ایران و اروپا وابسته نيست : گازدکی
 احتمال دارد گزارش آژانس دوشنبه منتشر شود // افتاد
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مارک گازدکی سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی مدعی شد گزارش آژانس درباره فعاليت های 
 . هسته ای ایران به گفتگوهای تهران و اتحادیه اروپایی وابسته نيست
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به گزارش خبرگزاری مهر مارک گازدکی سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار 
در عين حال  از دادن هر توضيحی در مورد جزئيات گزارش آژانس که احتماال روز " مهر"ين الملل ب

 . دوشنبه منتشر می شود امتناع کرد 
وی همچنين احتمال به تعویق افتادن اجالس ماه نوامبر شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در 

ا رد کرد و گفت گزارش البرادعی به گفتگوهای ایران و صورت آماده نشدن گزارش آژانس در مورد ایران ر
 . سه کشور اروپایی ارتباطی ندارد

مارک گازدکی در پاسخ به این سوال که آیا گزارش آژانس درباره ایران حتما روز دوشنبه منتشر خواهد 
 ". احتمال دارد گزارش البرادعی روز دوشنبه منتشر شود" شد یا خير گفت 

ن المللی انرژی اتمی در ادامه ضمن رد گزارش خبرگزاری های غربی در مورد به سخنگوی آژانس بي
تعویق افتادن انتشار گزارش  آژانس بين المللی انرژی اتمی به دليل نرسيدن ایران و اتحادیه اروپایی به 

 منتشر گزارش آژانس با موافقت و یا بدون موافقت ایران و اتحادیه اروپایی: توافق در این زمينه افزود
 .خواهد شد 

گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ای ایران قرار بود روز جمعه منتشر شود با 
برای دومين بار در ) شنبه (آژانس  امروز : این حال خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات ها نوشت  
  . استهفته جاری گزارش خود درباره ایران را به تعویق انداخته

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
 قوانين منع آمد و شد شبانه در شهر مقدس نجف وضع شد
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در پي اعالم قوانين منع آمد و شد در مناطق مختلف عراق آه در راستاي تهاجم : خبرگزاري فارس

راقي به شهر فلوجه صورت گرفت، اين قوانين امشب و در آستانه عيد فطر نيز، در نيروهاي آمريكايي و ع
 .نجف برقرار خواهد بود

اين قوانين هر شب از «: ، فرماندار نجف امروز گفت"قالب جزايري"به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف، 
 » .االجرا است  صبح الزم4:00 شب تا ساعت 12:00ساعت 

هاي عيد سعيد فطر در عراق نيز تداخل پيدا آرده است،  ن قوانين آه با جشنجزايري براي وضع اي
 . دليلي ارائه نكرد

هاي خونين بين نيروهاي   آيلومتري جنوب بغداد، در ماه اوت شاهد درگيري160شهر مقدس نجف در 
ها  يهاي اين شهر مقدس، طي اين درگير بسياري از بخش. ، بود"مقتدا صدر"آمريكايي و هواداران 

 . آسيب ديد
 . ، مرجع تقليد شيعيان عراق به پايان رسيد"اهللا علي سيستاني آيت"ها تنها با دخالت  اين درگيري

 
 شهردار شيعه بغداد آشته شد
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 .مهاجمان ناشناس شهردار شيعه شهر بغداد را آشتند: خبرگزاري فارس

از بغداد، نوري الرباعي امروز هنگامي آه به اتفاق اعضاي خانواده خود به گزارش خبرگزاري رويتر 
سرگرم قدم زدن در يك خيابان شلوغ در ناحيه ابودشير در جنوب بغداد بود، هدف گلوله مهاجمان 

 . اين ناحيه بخشي از منطقه دورا در بغداد است. ناشناس قرار گرفت و آشته شد
اوايل امسال وي نيز به ضرب گلوله مهاجمان . گر شده بودالرباعي جانشين يك شهردار شيعي دي

 . ناشناس آشته شده بود
تاآنون شماري از شيعيان و مسيحيان در منطقه دورا در بغداد آشته شده اند آه از آن جمله مي توان 

 .  مسيحي در ماه سپتامبر و مبلغ شيعي يك مسجد در ماه گذشته اشاره آرد9به مرگ 
 . قدند اعضاي متعصب گروه هاي سني موسوم به سلفي ها در اين قتل دست دارندمنابع امنيتي معت

نيروهاي آمريكايي و عراقي روز پنج شنبه يك مسجد را در بغداد آه پس از جنگ عراق به نام يك 
روحاني سلفي نامگذاري شده است، به محاصره خود درآوردند و شيخ مهدي السوميدي رهبر سلفي 

 . بازداشت آردندهاي اين منطقه را 
السوميدي پيشتر به روزنامه الحيات اعالم .دولت عراق دليل بازداشت شيخ السوميدي را اعالم نكرد

آرده است اقليت سني عراق معتقدند اياد عالوي نخست وزير شيعي عراق مبارزه نابرابري را عليه آنها 
  .آغاز آرده است

 يکى از رهبران حزب کمونيست عراق کشته شد  
  ٨٣ / ٠٨ / ٢٣ان ، خبرگزارى جمهورى اسالمى تهر

 يک مقام حزب کمونيست عراق روز شنبه اعالم کرد، يکى از رهبران اين حزب 
 که عضو شوراى ملى عراق نيز بود، بعدازظهر امروز دراثر شليک افراد ناشناس 

 . کشته شد
 ى عضو دفتر سياس" سعدون محمد"به گزارش خبرگزارى فرانسه از سليمانيه ، 

 حزب کمونيست عراق به همراه سه نفر از محافظانش در حمله غافلگيرانه افراد 
 . مسلح در جاده اى در شمال بغداد کشته شدند
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 محمد در لحظه : اين مقام که اشاره اى به نام وى نشده است ، تصريح کرد 
 . حمله به سوى سليمانيه در شمال شرقى عراق در حرکت بود

 
 لوجه وخيم توصيف شده است  غيرنظاميان فشرايط
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 با شبه نظاميان مسلح در شهر فلوجه ادامه ی و عراقی آمريکايی که نبرد شديد ميان نيروهای حالدر

 . دارد، يک کاروان هالل احمر عراق با آب، غذا و دارو وارد شهر شده است
 یان هالل احمر عراق گفت پنج کاميون و سه آمبوالنس پس از مدت سازمی سخنگو،ی العبيدفردوس

 .  آمريکا، موفق شدند وارد فلوجه شوندیتوقف در يک پست بازرس
 حصبه در شهر است و هالل احمر عراق نسبت به بروز يک ی از شيوع بيماری ترين گزارش ها حاکتازه

 . بحران هشدار داده است
 .  که از شهر به مناطق اطراف آن فرار کرده گفت خيابان ها پر از جسد استیمرد
 به ی تحويل مواد اساسی از آن، رييس هالل احمر عراق گفته بود درخواست اين سازمان براقبل

 .غيرنظاميان فلوجه توسط دولت اين کشور رد شده و گفته شده بود که ورود به شهر امکان ندارد
 آب، غذا و دارو و قطع برق و آب مواجه هستند و از هر دو ی شهر با کمبود جدیال گفته بود که اهیو

 . ها، به امدادرسانان اجازه دهند وارد شهر شوندیطرف نبرد خواسته بود به منظور کمک به زخم
 .  کرده اندی مانده در اين شهر ابراز نگرانی نسبت به شرايط غيرنظاميان باقی امداد رسانی هاسازمان

 قرار گرفته و نبرد ی و عراقی آمريکايی گفته اين سازمان ها، در حاليکه فلوجه در محاصره نيروهابه
 از جمله آب و برق ی خدمات شهریشديد بين آنان و شبه نظاميان محله به محله ادامه دارد، تمام

 . در شهر کامال محسوس استیساکنان فلوجه قطع شده است و کمبود مواد غذاي
ان فلوجه، که روز پنجشنبه توانست از اين شهر جنگزده بگريزد، به امداد رسانان گفته  از ساکنیيک

 . قرار دارندی مانده در فلوجه در وضعيت وخيمیاست که غيرنظاميان باق
 ی قبل از آغاز حمله اخير به شهر، نيروهای هزار جمعيت داشت اما در هفته ها300 حدود فلوجه
 . از آنان خواستند شهر را تخليه کنندی با پخش اعالميه هايیآمريکاي

 فرد 150 تاکنون ،ی شبه نظام1600 گفته اند عالوه بر کشته شدن حدود ی آمريکايی منابع نظام
 نفر از آنان شهروندان ايران، سوريه، مصر، عربستان 50مسلح را نيز در فلوجه دستگير کرده اند که 

  و اردن هستند یسعود
 . مانده اندی هزار تن از ساکنان فلوجه در شهر باق50هنوز هم احتماال حدود  شود ی اينهمه، گفته مبا

 فلوجه در سه اردوگاه آوارگان که در بيرون شهر برپا شده ی بيش از هفت هزار خانواده از اهالتاکنون
 .اسکان داده شده اند

 .ستند روبرو هی گويد اين افراد نيز با کمبود مواد و خدمات اساسی احمر عراق مهالل
 تصرف کامل ی آنان برای گفته اند که پيشروی آمريکايی جنگ در فلوجه، منابع نظامی مورد چگونگدر

 .شهر ادامه دارد
 در آمده و ی و عراقی آمريکايی گفته اين منابع، تاکنون حدود هشتاد درصد از شهر به تصرف نيروهابه

ل رودخانه فرات در جنوب فلوجه  در ساحیهدف اين است که شبه نظاميان مسلح به منطقه کوچک
 .عقب رانده شوند و به محاصره کامل در آيند

 گويند که ی است، اکنون فرماندهان می آمريکايی که همراه نيروهای سی بی از خبرنگاران بی يکبه
 مسلح در اين عمليات، که روز دوشنبه گذشته آغاز شد، کشته شده ی شبه نظام1600تاکنون حدود 

 .اند
 نيز جان خود را در اين ی شده و پنج سرباز عراقی نفر زخم180 نفر کشته و 22 نيز ی آمريکايیا نيروهاز

 .عمليات از دست داده اند
 نفر از آنان 50 را دستگير کرده اند که ی شورش150 همچنين گفته اند که تاکنون ی آمريکايفرماندهان

 .د و اردن هستنیشهروندان ايران، سوريه، مصر، عربستان سعود
 در جنوب فلوجه به محاصره کامل در آمده ی افزوده اند که شبه نظاميانيان وفادار به ابومصعب الزرقاوآنان
 .اند
 انتشار داده که در آن از شبه ی را از وی متعلق به اسالمگرايان پيامی اينهمه، يک سايت اينترنتبا

اعات آينده بر آمريکاييان پيروز نظاميان خواسته به مقاومت خود ادامه دهند و گفته است که در س
 .خواهند شد

 را برعهده دارد که از پايگاه خود در ی گروهی رهبری گويند که ابومصعب الزرقاوی می آمريکايمقامات
 و قتل گروگان ها در ی ترور، آدم رباي،ی انتحاری را از جمله حمالت مسلحانه، بمب گذاریفلوجه عمليات

 . دهدیسرتاسر عراق سازمان م
 ی اين فرد اختصاص داده اند هرچند گفته می اطالعات منجر به دستگيری را برای جايزه کالنمريکاييانآ

 . قبل از آغاز حمله به فلوجه توانسته است از اين شهر بگريزدیشود که و
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  آبان23:  تهران یمرور روزنامه ها
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 ٢٠٠۴ نوامبر  13 – ١٣٨٣آبان  23ه شنب -بی بی سی 
روزنامه های امروز صبح تهران بدون تفسيری اخبار مربوط به تشييع جنازه ياسرعرفات را در صفحات اول 
خود منعکس کرده و با ابراز تعجب از سکوت مسئووالن، از پاسخ مثبت ايران به پيشنهادهای اروپا خبر 

هسته ای با توقف عمليات غنی سازی اورانيوم صورت داده و نوشته اند که توافق بر سر فعاليت های 
  .گرفته و تنها گام های کوچکی برای روشن کردن مفاهيم باقی مانده است

گزارش هايی از تظاهرات ديروز روز قدس در تهران بدون اشاره ای به مرگ ياسرعرفات رهبر سازمان 
  .استآزادی بخش فلسطين در صفحات اول روزنامه های امروز صبح آمده 

، با چاپ عکس بزرگی از اين تظاهرات که پالکاردی با جمله اسرائيل بايد از جمهوری اسالمیروزنامه 
  . بين برود در آن مشهود است، گزارش اين مراسم را در صدر اخبار خود آورده است

اين روزنامه در سرمقاله ای که به مناسبت روز قدس شکست اسرائيل را حتمی دانسته و حتی پيش 
  . ينی کرده است که در عراق هم آمريکا شکست خواهد خوردب

 برای قطعی کردن شکست آمريکا در عراق اتحاد شيعه و سنی را الزم جمهوری اسالمیسرمقاله 
دانسته و نوشته است متاسفانه تبليغات در ميان مسلمانان اثر کرده و سد بزرگی در راه اين اتحاد به 

  . وجود آورده است
 اشاره به استقبال وسيع فلسطينی ها و شرکتشان در مراسم تشييع جنازه عرفات  باآفتاب يزد

  .نوشته اين هشداری است برای بعضی از ايرانی ها که نظرات خود را به همه مردم جهان تعميم ندهند
 نوشته گر چه از نتيجه مذاکرات مقامات ايرانی با سران سه کشور آلمان ، فرانسه و انگليس جام جم

ران خبرهای متناقضی مخابره می شود، اما آنچه تا کنون مشخص شده اين است که ايران در ته
موافقت نامه پاريس را پذيرفته است ، ليکن برای جلوگيری از اختالف نظر در چند مورد مبهم تالش کرده 

  . است شفاف سازی کند
تهران نسبت به  رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم درنماز جمعه ديروز همبستگیبه نوشته 

توافق های پاريس ابراز اميدواری کرد و گفت اگر اروپايی هاعقل به خرج داده و زياده خواهی نکنند، 
  . تصور می کنم راه حل باز است و تنها يکی دو نکته از آن چيزی که ما می خواهيم فاصله داريم

بوط به مذاکرات هسته ای را گزارش های مر" اروپا تضمين های قطعی بدهد" با عنوان ايرانروزنامه 
منعکس کرده و نوشته ايران عالوه بر تاکيد بر توافقات پاريس به گونه ای تالش دارد زوايا و دامنه های 

  . توافق را تصريح کرده و از تفسيرها و سوء برداشت های جديد طرف های مذاکره پيشگيری کند
ان ايران در مذاکرات هسته ای انتقاد کرده و  در مقاله ای مانند روزهای گذشته از مذاکره گرهمشهری

نوشته است که نکته منفی در توافق ها طرح تعليق کامل است اما باتوجه به وضعيت اصفهان و نياز به 
  . زمان برای هموار نمودن شرايط تعليق در آنجا، الزم است موضوع اصفهان از اين توافقنامه خارج شود

اصفهان و ايجاد راهکاری که مانع برداشت ها و تفسيرهای  دو مساله همشهریبه نظر تحليگر 
  .متفاوت در تعريف الفاظ توافقنامه گردد از جمله مشکالت پيشنهادهای اروپاست

 در مقاله ای به بررسی احتماالت آينده در روابط ايران و آمريکا بعد از انتخاب مجدد جورج بوش شرق
در مورد ايران پيگيری خواهد کرد به توافق تهران با سه پرداخته و نوشته است رويکردی که کاخ سفيد 

  . بزرگ اروپايی و به تبع آن چينش مقامات جديد در کابينه بوش بستگی پيدا کرده است
، اگر تاثير اين توافق در سياست خارجی جديد آمريکا تا حدی مبالغه آميز جلوه شرقبه نظر نويسنده 

خ سفيد با ايران بر سر مسايل هسته ای به عنوان نمونه ای از کند، اما نمی توان از نحوه مواجهه کا
  .آينده تاکيد نکرد

روزنامه های مختلف تهران اخبار مروبط به پی آمدهای حادثه سه شنبه گذشته دانشگاه علم و صنعت 
 خبر داده که برخی از استادان اين دانشگاه در نامه ای خواستار آن شده جام جمرا منعکس کرده اند و 

اند که با تشکيل کميته مشترک سه قوه برای پيگيری موضوع ، تسريع در اعاده حيثيت از نماينده رهبر 
انقالب و رييس اين دانشگاه، برخورد با عوامل پشت پرده و برکناری مديران قاصر موضوع بررسی و پی 

  . گيری قرار گيرد
 با انتقاد از برخی ازکارهای نادرستی  هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهرانايرانبه نوشته روزنامه 

که به عنوان جريان های سياسی متضاد انجام می شود، اين اقدامات را موجب نگرانی دانسته و گفته 
  .است نمونه اين اقدامات را در دانشگاه ها می بينيم که اميدواريم تکرارنشود

 82 قطعی آشور در پايان سال  بر اساس محاسبه سازمان مديريت خبر داده که تعهدات خارجیکيهان
 ميليون دالر نسبت به سال قبل از آن افزايش يافته 850 ميليارد دالر بوده آه دو ميليارد و 12بيش از 
  . است
 در حالی منعکس می شود که در هفته دولت مقامات اقتصادی از کاسته شدن از بدهی کيهانخبر 

  .های خارجی کشور خبر داده بودند
اقتصادی خود از زبان يک نماينده محافظه کار مجلس نوشته براساس برآوردهای انجام  در صفحه کيهان

  . تومان877 تومان باشد نه 600 تا 400شده، هم اآنون قيمت دالر در بازار داخلی ايران بايد بين 
  تومان اعالم کرده بود که به230چندی پيش صندوق بين المللی پول قدرت برابری ريال نسبت دالر را 

نايب رئيس آميسيون اقتصادی مجلس گفته است پذيرش اين رقم می تواند عوارض کيهان نوشته 
  .ناگواری برای کشور داشته باشد و دو برابر آن دقيق ترست
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 همچنين خبر از تعطيل چند آژانس مسافرتی تفريحی داده که به نوشته اين روزنامه با برگزاری کيهان
 اعمال خالف عفت عمومی در شمال آشور می آردند و به دستور تورهای تفريحي يكروزه اقدام به
  .مقام های قضايی پلمپ شدند
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