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

  
    آژانس بين المللي انرژي و چالشهاي جهاني با آن-مي رژيم ايرانپروژه ات

 
 رویترز به نقل از دیپلمات های اروپایی؛ موفقيت توافقنامه ایران و اروپا مشروط به مشارکت آمریکا است 

  ٢٠٠۴ نوامبر  16 – ١٣٨٣ آبان 26ه سه شنب
مه اخير ميان ایران و سه کشور اروپایی را رویترز به نقل از دیپلمات های اروپایی هرگونه موفقيت توافقنا

 . به مشارکت و همراهی آمریکا منوط دانست
اروپایی ها  گام اول را به سمت مهار : به گزارش خبرگزاری مهر ، رویترز به نقل از دیپلمات ها  ادعا کرد

ه دست بلندپروازی های هسته ای ایران برداشتند اما فقط مشارکت آمریکا ممکن است ایران را ب
 .برداشتن از این مساله در دراز مدت متقاعد کند

انگليس ، فرانسه و آلمان و خاویر سوالنا مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپایی ایران را به توقف 
 .تالش های خود برای غنی سازی اورانيوم متقاعد کردند

ا سخت برای این مساله تالش در مقابل ایران از ارجاع پرونده هسته ای اش به شورای امنيت که آمریک
 .می کند، نجات یافت

دیپلمات های اتحادیه اروپایی عالقه مند هستند که تاکيد کنند که این توافقنامه صرفا مرحله اوليه و 
 .ابتدایی است تا اینکه به یک توافقنامه درازمدت برسند

 دارم که معنای موفقيت را دوست: به گزارش مهر، یک دیپلمات بلندپایه اروپایی به رویترز می گوید
 .مشخص کنم گمان نکنيد که پرونده بسته شده است

برنارد بوت وزیر امور خارجه هلند بدون اشاره به واشنگتن ميان موضع اتحادیه اروپایی درتعامل با ایران و 
 .سياست آمریکایی که خواستار انزوا و تحریم این کشور است، مقایسه کرد

ما ایمان زیادی : ه ای اتحادیه اروپایی را در حال حاضر برعهده دارد، گفت بوت که کشورش ریاست دور
داریم به اینکه گفتگو با ایران تنها راه برای دستيابی به راه حل های نهائی برای پاره ای مشکالت مانند 

 .مساله هسته ای، حقوق بشر و موضع این کشور در قبال خاورميانه و مسائل تروریسم است
اگر تمام راه های مذاکره و گفتگو بسته : تی با جمعيت خبرنگاران خارجی مقيم الهه افزودوی در نشس

بر عناصر ) مساله هسته ای( شود کشوری بيشتر منزوی می شود ایجاد راه حلی برای این مشکل 
 .دیگر در گفتگوهای ما تاثير می گذارد

 .ز آن آگاه است و با آن مخالفت نکرده استدولت بوش درجریان کامل طرح اتحادیه اروپایی قرار دارد و ا
اروپایی گام ها و اقدامات خود را با مشورت و موافقت : یک دیپلمات اتحادیه اروپایی به رویترز می گوید

 .آمریکا برمی دارند که عامل مهمی به رغم اینکه در این مذاکرات حضور نداشت تلقی می شود
اری درخالل نشست خود با تونی بلر نخست وزیر انگليس جرج بوش رئيس جمهور آمریکا با مالحظه ک

 .روز جمعه گذشته از مذاکرات اروپایی ها با ایران حمایت کرد
 سال دشمنی و خصومت با 25با وجود این واشنگتن هيچ رغبت و تمایلی برای پشت سرگذاشتن 

 .جمهوری اسالمی ایران و باز کردن باب گفتگو با تهران ابراز نکرده است 
محافظه کارانی مانند ریچارد پرل رئيس سابق شورای مشورتی سياست دفاعی آمریکا که از نفوذ نو

زیادی برخوردار است، از تغيير نظام در ایران حمایت می کند و دیگران از امکان حمالت نظامی آمریکا به 
 .تاسيسات هسته ای ایران سخن می گویند
ریکا که او را  از نظر همسویی با دیدگاه های اروپایی ها قابل با استعفای کالين پاول وزیر امور خارجه آم

 .انعطاف تر از همه می دانند هرگونه گشایش سياسی با ایران به نظر بعيد می رسد
: به گزارش مهر، یک دیپلمات برجسته اروپایی  که در مذاکرات شرکت کرده است به رویترز می گوید

ل تيم های کاری درمورد امنيت و مسائل هسته ای و همکاری ایران و سه کشور اروپایی درمورد تشکي
 .اقتصادی و فناوری برای آماده کردن توافقنامه درازمدت به توافق رسيده اند

قرار است که این گروه ها گزارش هایی را طی سه ماه آینده پس از اولين نشست گروه مدیریت و 
 .پيشبرد امور در نيمه اول ماه دسامبر ارائه کنند

در عين حال اتحادیه اروپایی مذاکرات درمورد توافقنامه تجارت و همکاری را با ایران از سر می گيرد و از 
 .تالش های ایران برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی حمایت خواهد کرد

ن اما مسئوالن اتحادیه اروپایی گفته اند فقط  مشارکت واشنگتن می تواند به ایران اطمينان ها و تضمي
 .های امنيتی و امتيازهای اقتصادی بدهد

 .مسئوالن اتحادیه اروپایی  درباره احتمال پایبندی ایران به توافقنامه  با احتياط الزم برخورد می کنند
به گزارش مهر، یک دیپلمات برجسته اروپایی پس از آنکه از وی درباره اینکه آیا اتحادیه اروپایی اکنون 

پس از : ه هسته ای  ایران صرفا مسالمت آميز است به رویترز؟ گفت متقاعد شده است که برنام
 .تایيداین توافقنامه به شکل محدود این مساله را تایيد خواهيم کرد
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وی به این اشاره کرد که متن جدید یک نسخه تکميل تر از توافقنامه ای است که سه کشور اروپایی در 
اما به شکل مبهمی طراحی شده بود به گونه ای که سال گذشته با ایران به آن دست یافته بودند 

 .ایران را از پيشبرد اجرای فعاليت های غنی سازی منع نکرد
 

 ایران باید اقدامات بيشتری انجام دهد : بيانيه وزارت امور خارجه آلمان 
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 اخير ایران و سه کشور نماینده اتحادیه اروپایی می دولت برلين امروز در بيانيه ای با اشاره به توافق
نویسد توافقنامه اخير تنها اولين گام است و انتظار اقدامات بيشتری از جانب ایران برای پایان دادن به 

 . بحران هسته ای می رود
د که به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ، دولت المان امروز در بيانيه ای اعالم کر

توافقنامه بين کشورهای آلمان ، فرانسه و انگليس به نمایندگی از اتحادیه اروپایی و ایران در مورد 
 . برنامه هسته ای تهران یک گام حياتی در مسير درست بود با اینحال اقدامات بيشتری مورد نياز است 

 اورانيوم را برای دوره ای طبق این توافقنامه که ابتدای این هفته منتشر شد ایران باید غنی سازی
 . دست کم سه ماهه به حال تعليق دراورد

این توافقنامه گامی  مهم در چارچوب تالش های دیپلماتيک جهانی است و : در این بيانيه آمده است 
 . هدف از آن منع توليد و گسترش تسليحات هسته ای است 

 دادن به بحران  برنامه هسته ای ایران مورد نياز به هرحال برلين توضيح داد که اقدامات آینده برای پایان
 . است 

به عنوان یک اقدام اوليه این توافقنامه باید به شيوه کامل و : دولت آلمان در این بيانيه تاکيد کرده است 
 . قابل تایيد اجرا شود 

 . ی تایيد شود تعليق غنی سازی باید بوسيله آژانس بين المللی انرژی اتم: همچنين بيانيه می افزاید 
زمانيکه این مسئله تائيد شد ، انگليس ، فرانسه و آلمان : بيانيه دولت المان در ادامه می افزاید 

مذاکرات خود را برای یک توافقنامه طوالنی مدت تر که شامل مسائل سياسی ، اقتصادی ، امنيتی ، 
 . تکنولوژی و هسته ای است آغاز خواهند کرد 

پایی اشاره کرده اند که قصد دارند تکنولوژی هسته ای غيرنظامی به ایران بدهند و دولتهای اتحادیه ارو
این بخشی از بسته  بزرگتری  است که در صورت ترک مقاصد هسته ای بوسيله ایران به این کشور 

 . داده خواهد شد 
قی دارد که شامل به عنوان نتيجه نهایی دولت آلمان انتظار تواف" بيانيه در پایان نتيجه می گيرد که 

منافع مشروع ایران شود یک تضمين بلند مدت را که برنامه هسته ای ایران فقط برای مقاصد صلح اميز 
 . استفاده خواهد شد نيز شامل شود 

 
توليد فلز اورانيوم نشاندهنده تسليحاتی بودن برنامه هسته ای : رویترز به نقل از دیپلمات ها ادعا کرد

 ایران است 
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خبرگزاری رویترز امروز به نقل از دیپلماتهای بی نام و نشان توليد فلز اورانيوم در ایران را نشاندهنده 
 . تسليحاتی بودن برنامه هسته ای این کشور دانست 

ی غربی و یک به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازرویترز، این خبرگزاری به نقل از آنچه که دیپلمات ها
برنامه های ایران برای ساخت فلز اورانيوم نشان می : تحليلگرهسته ای مشهور خوانده است نوشت 

 . دهد که ایران مقاصدی برای توسعه توانایی توليد تسليحات هسته ای داشته است 
عالم منتشر شد اعالم کرد که هدف ا) دوشنبه(گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی که روز گذشته 

 . شده ایران برای برنامه غنی سازی ليزری قابل اعتماد است
دیپلماتهای غربی اعتراف کردند که فلز اورانيوم کاربردهای غيرنظامی محدود دارد اما درباره توضيحات 

 . ارائه شده بوسيله ایران ابراز تردید کردند
 35برخی مسائل  گزارش : ان نوشت  این خبرگزاری به نقل از دیپلمات ها و تحليلگرها بدون نام و نش

صفحه ای ظاهرا از دیدگاه آمریکا در این مورد که ایران برنامه بمب هسته ای دارد حمایت می کند، آنها 
 . به عطش ایران برای دستيابی به متالوژی اورانيوم اشاره می کردند 

امنيت بين المللی در دیوید آلبرایت بازرس تسليحاتی سابق سازمان ملل و رئيس موسسه علوم و 
به نظر می رسد که این یک برنامه برای ساخت فلز اورانيوم تسليحاتی : گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت 

 .  درصد فلز اورانيوم غنی شده است 19.7با هدف منحرف کردن برنامه ساخت 
لماتهای غربی که از خبرگزاری انگليسی آمریکایی رویترز در ادامه بازهم بدون ذکر نام می نویسد  دیپ

 . آنها سوال شد هم نگران بودند 
دليلی وجود ندارد که ایران : یک دیپلمات غربی در شورای حکام اژانس بين المللی انرژی اتمی ميگوید 

به سمت فلز اورانيوم برود و شما غنی سازی ليزری را برای توليد برق برای یک المپ انجام نمی دهيد 
. 

لگر در موسسه صلح بين المللی کارنگی نيز ادعا می کند که ایران مسائل جان ولفشتال یک تحلي
رویترز می نویسد چندین دیپلمات با این مسئله موافقت . بيشتری را از دید آژانس مخفی کرده است 
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آنها گفتند گزارش آژانس شامل مسائل مشکوک بود که هرگز بوسيله ایران در مورد آنها توضيح . کردند 
 . داده نشد 

 .  ماده ای است که موارد استفاده غيرنظامی کمی دارد210یکی از این موارد آزمایش های پلوتونيوم 
ایران می گوید که  یک دهه پيش تالش کرد پلوتونيوم بسازد تا از آن در باتری های اتمی استفاده کند،  

 . باتری هایی که آمریکا در تحقيقات فضایی خود از آنها استفاده می کند 
ولفشتال گفت که تصميم ایران برای تعليق غنی سازی اورانيوم و فعاليت های مربوط  به آن به این 

 .  ساله مورد بخشش قرار گيرد 18کشور این شانس را داد که به خاطر پنهانکاری 
ران این در حالی است که دولت آلمان نيز در بيانيه ای اعالم کرد که توافق ایران تنها گام اول است و ای

 . برای حل این بحران نياز دارد گامهای دیگری را بردارد 
  

ها را درپي  هاي مختلف مقامات و رسانه امضاي توافق پاريس از سوي ايران و سه آشور اروپايي واآنش
 .داشت
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از ) دوشنبه(نرژي اتمي روز گذشته المللي ا ، آژانس بين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 .دهد، استقبال آرد سازي اورانيوم انجام مي اقدام اعتمادسازي آه ايران اعالم آرده است با تعليق غني
بر اساس اظهارات يك سخنگوي : رساني سازمان ملل در تهران با اعالم اين مطلب ادامه داد مرآز اطالع

ي دولت ايران مبني بر اين  مي تاييد آرد آه اين سازمان نامهالمللي انرژي ات سازمان ملل، آژانس بين
به حال تعليق در )  نوامبر22(ي آينده  سازي اورانيوم را به طور آامل در روز دوشنبه هفته آه غني

 .آورد، دريافت آرده است مي
انس در بر اساس اين گزارش، فرد اآهارد، سخنگوي سازمان ملل در نيويورك به خبرنگاران گفت آه آژ

 .حال ايجاد شرايط الزم براي اجرايي شدن اين امر است
ي  يي اعالم شده ما اطمينان داريم تمام مواد هسته: راديو آمريكا نيز به نقل از مارك گوازدآي تاآيد آرد

 .اند هاي نظامي منحرف نشده المللي انرژي اتمي به سوي فعاليت ايران به آژانس بين
: ي ايران گزارش داد ي آژانس درباره  انرژي اتمي با اشاره به گزارش منتشرهالمللي  آژانس بين سخنگوي

اند و ما  ي ايران بررسي شده يي اعالم شده توانم بگويم اين است تمامي مواد هسته آنچه آه نهايتا مي
 .اند هاي نظامي منحرف نشده اطمينان داريم آه به سوي فعاليت

 اين - و قطعا در گزارش البرادعي نيز عنوان شده -توانم بگويم  ه نميآنچه آه در اين مرحل:  وي ادامه داد
ي ديگري در ايران  يي اعالم نشده است آه ما هنوز در موقعيتي نيستم آه نتيجه بگيريم مواد هسته

 .اي است آه ما براي آن به زمان بيشتري نياز داريم وجود ندارد و اين مساله
ي آلمان از انعقاد موافقتنامه ميان ايران و سه آشور اروپايي  ور خارجهي اروپا وزير ام چنين در جبهه هم

 .استقبال آرد
ي  ي آلمان منتشر آرد، يوشكا فيشر در حاشيه اي آه وزارت امور خارجه به گزارش ايسنا به نقل از بيانيه
س و آلمان با حمايت  فرانسه، انگلي2003ي تهران در اآتبر  بر اساس بيانيه: ديدارش از گواتماال اعالم آرد

توافقي با )  نوامبر15(ي اروپا پس از مذاآراتي فشرده، امروز  ي عالي اتحاديه خاوير سوالنا، نماينده
 .دولت ايران به دست آمد

ي  هاي جامعه اين موافقتنامه گامي مهم در راستاي تالش براي آاستن نگراني: وي تصريح آرد
اين توافق، دورنما و فصل جديدي را در . ايران بوده استيي  ي هسته المللي نسبت به برنامه بين

 .گشايد ي اروپا مي چارچوب توافق درازمدت ميان ايران و اتحاديه
حال اهميت حياتي اين موافقتنامه آن است آه از سوي دو طرف به طور آامل : فيشر در ادامه تاآيد آرد

هاي  ي تمام فعاليت ي اتمي تعليق داوطلبانهالمللي انرژ ما انتظار داريم آه آژانس بين. اجرايي شود
 نوامبر شوراي حكام 25سازي اورانيوم در ايران را بر اساس اين موافقتنامه تا اجالس  مربوط به غني
 .چنين در آينده نيز بر آن نظارت داشته باشد تاييد آند و هم
نسه، انگليس و آلمان با حمايت بر اساس اين تعليق، فرا: ي آلمان در ادامه تصريح آرد وزير امور خارجه

مان  ما به همكاري با شرآاي. ي توافق درازمدت را در ماه دسامبر آغاز خواهند آرد سوالنا مذاآرات درباره
 . دهيم ي اروپا و هماهنگي در چارچوب گروه هشت ادامه مي در اتحاديه

ني و درازمدت مبني بر هاي عي آنيم، از يك سو تضمين ما دو هدف را دنبال مي: فيشر تصريح آرد
يي ايران، و از سوي ديگر خواستار پيشرفت در مسايل اقتصادي،  ي هسته آميز بودن ماهيت برنامه صلح

وگوي واقعي براي سود دوطرف در مسايل  تكنولوژيك و سياسي هستيم آه راه را براي همكاري و گفت
 .گشايد اقتصادي، فني و سياسي مي

ي غني سازي اورانيوم اين   جك استرا از پيشنهاد ايران براي تعليق برنامهي تلگراف نيز نوشت، روزنامه
 .آشور به منظور اثبات اهداف صلح آميز آن استقبال آرد

ي اين آشور گزارش داد آه وي اطمينان  ي انگليسي به نقل از جك استرا، وزير امور خارجه اين روزنامه
 .ي مذاآره شده عمل آند ست و تمايل دارد به بيانيهگيرد و آماده ا دارد تهران تعهداتش را جدي مي

المللي انرژي اتمي و اعالم ازسرگيري  ي تهران به آژانس بين ي اين مطلب با اشاره به نامه در ادامه
 نوامبر شوراي حكام زمان 25تعليق غني سازي آمده است، اما ديپلماتها نگران هستند آه تا نشست 

 . آافي نباشدهاي آژانس براي تكميل بازرسي
 .خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از استرا اين توافق را رويدادي مهم در روابط ايران و اروپا دانست
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تواند به اعتمادسازي  ما معتقديم نتيجه اين توافق مي: اي اعالم آرد وزير امور خارجه انگليس در بيانيه
 .ط تهران و اروپا باشديي ايران بينجامد و رويداد مهمي در رواب ي هسته در برنامه

 .اآنون ضروري است آه اين توافق به طور آامل به اجرا درآيد: استرا ادامه داد
 اروپا اين توافق را تنها يك آغاز پيش -خبرگزاري ياد شده به نقل از خاوير سوالنا با اشاره به توافق تهران 

 .از توافقي بلندمدت خواند
ي اروپا ضمن صدور  وير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديهاين خبرگزاري فرانسوي ادامه داد، خا

توانيم در انتظار گزارش آژانس  اآنون مي. اين توافق، توافق مطلوبي است: اي اعالم آرد بيانيه
 .ي ايران به طور آامل محقق شده است المللي انرژي اتمي باشيم؛ مبني بر اينكه تعليق داوطلبانه بين

مذاآرات در خصوص توافق تجاري و . القوه آغاز فصل جديدي در روابط ماستاين توافق ب: وي افزود
 .بايد به محض تاييد تعليق از سرگرفته شود) با اروپا(همكاري 
اآنون ما بايد براي ايجاد . با اين حال اين توافق تنها يك آغاز است: ي سوالنا آمده است ي بيانيه در ادامه

 . فعاليت آنيمتوافقي بلندمدت و مستحكم به سرعت
ي  بايد از يك اعتمادي پايدار نسبت به ماهيت صلح آميز برنامه) توافق(اين : افزايد اين بيانيه مي

ي تجارت، تبادل فناوري امنيت و نيز  يي ايران ايجاد آند و از سوي ديگر نتايجي صريح را در حوزه هسته
 .يي فراهم آورد ي هسته در زمينه

ايم و اين بسيار  اين آار آساني نخواهد بود، اما ما گام اول را برداشته: ان آردسوالنا در اين بيانيه عنو
 .مهم است

ي اروپا گزارش  خبرگزاري نووستي نيز به نقل از اما ادوين، سخنگوي آميسيون روابط خارجي اتحاديه
سازي اورانيوم با ايران در خصوص اعالم تعليق غني ) اروپا(آميسيون اروپا از پيشرفت در مذاآرات : داد

 .آند از سوي تهران استقبال مي
محمد البرادعي، رييس آژانس با توجه به توافقات حاصل شده ميان : اين خبرگزاري روسي ادامه داد

 25دهد آه در نشست  يي ايران ارايه مي هاي هسته اش را در خصوص فعاليت  اروپا گزارش-تهران 
 .  گرفتنوامبر شوراي حكام مورد بررسي قرار خواهد

يي  ي هسته رود شوراي حكام در نشست آتي خود در خصوص پرونده افزايد، انتظار مي اين گزارش مي
تواند مانند مورد ليبي اين پرونده را بسته اعالم آند و يا آن را به  ايران تصميمي نهايي اتخاذ آند آه مي
 .شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد

آاخ سفيد از تاييد توافق اروپا با ايران براي تعليق آامل : سه گزارش داددر آمريكا نيز خبرگزاري فران
 .هاي غني سازي اورانيوم جمهوري اسالمي خودداري آرد فعاليت

ما : اسكات مك آلالن، سخنگوي آاخ سفيد در خصوص توافق ايران با آلمان، فرانسه و انگليس گفت
هاي بيشتري براي  بيشتر از آن آگاهي پيدا آنيم حرفدانيم و زماني آه  جزييات خاص اين توافق را نمي

 .گفتن خواهيم داشت
مان آلمان، فرانسه و انگليس در تماس هستيم و هميشه  ما هم چنان با دوستان اروپايي : وي ادامه داد

با آنها تماس نزديك خواهيم داشت و اآنون در تالش براي اطالع بيشتر از جزييات خاص اين معامله 
 .هستيم

ما تمايل داريم پيش از اينكه اظهار نظري بكنيم از جزييات آامل آن : خنگوي آاخ سفيد هم چنين گفتس
 .اطالع داشته باشيم

بسيار واضح است آه ديدگاه ما چيست، ايران بايد به طور آامل به الزاماتش : مك آلالن هم چنين گفت
تهران بايد .  را به حالت تعليق درآوردهاي غني سازي و پردازش دوباره پايبند باشد و تمامي فعاليت

 .المللي انرژي اتمي پيروي آند پروتكل الحاقي را رعايت آند و بايد به طور آامل از آژانس بين
 .ها با ايران دارند آنم اينها مذاآراتي است آه اروپايي فكر مي: سخنگوي آاخ سفيد افزود

 24خوشبختانه در :  اروپا گزارش داد-توافق جديد تهران يونايتدپرس نيز به نقل از آالين پاول با اشاره به 
 .ايم بوده(!) ساعت گذشته شاهد پيشرفت اندآي 

ما بايد با دوستانمان در : ي آمريكا افزود اين خبرگزاري آمريكايي به نقل از آالين پاول، وزير امور خارجه
يي ايران  ي هسته  در خصوص برنامهالمللي انرژي اتمي براي يافتن راهي ي اروپا و آژانس بين اتحاديه

 .همكاري آنيم
فكر : ي آمريكا نيز درباره توافق اخير ايران و اروپا به صورتي محتاطانه گفت سخنگوي وزارت امور خارجه

 .مان در حال حاضر آمي مراقب باشيم بايست همگي آنيم مي مي
ي آمريكا، ريچارد بوچر  وزارت امور خارجهبه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از پايگاه اينترنتي 

اي را به آژانس  با تصريح اين آه ايران نامه) دوشنبه(ي آمريكا روز گذشته  سخنگوي وزارت امور خارجه
ايران در اين : المللي انرژي اتمي مبني بر تعليق غني سازي اورانيوم ارايه آرده است اظهار داشت بين

 . ها را برآورده آند، اما اين مساله بايد مورد آزمون واقع شود واستهخواهد خ نامه اعالم آرده آه مي
ها بشنود و  ي توافق ايران و اروپا را از اروپايي وي همچنين گفت آه آمريكا قصد دارد جزييات بيشتر درباره

 .هاي اروپايي در واشنگتن خواهيم شنيد ما اين جزييات را از زبان ديپلمات: افزود
اين سوال باقي : تي آه قصد ايجاد شك و ظن در توافق ايران و اروپا را داشت، گفتبوچر طي اظهارا

دهند برآورده خواهند آرد؟ بنابراين ما منتظر آن هستيم آه  تعهداتي را آه مي) ايران(است آيا آنها 
ر المللي انرژي اتمي قادر شود تعهدات آنها را در خصوص تعليق راستي آزمايي آند و قاد آژانس بين

 .باشد آن را گزارش دهد
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يي تهران به  ي آمريكا عليه ايران مبني بر ارجاع پرونده هسته وي همچنين بار ديگر بر موضع خصمانه
مان مبني بر اين آه ايران بايد به شوراي امنيت  در اين مرحله ديدگاه: شوراي امنيت تاآيد آرد و افزود
 .ارجاع شود، تغييري نكرده است

هاي تازه تصحيح آنند، ابتدا  را با برخي قول(!) شان  هاي گذشته خواهند نقض نها مياگر آ: وي افزود
ها راستي آزمايي شود و سپس اعضاي شوراي حكام تصميم بگيرند آه اقدام  الزم است اين قول
 .مناسب آدام است

اروپا حمايت  -ي غني سازي اورانيوم و توافق ايران  چين نيز از تصميم تهران براي تعليق داوطلبانه
 .آند مي

ي چين، ژانك آليو، سخنگوي اين وزارت در  به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اينترنتي وزارت امور خارجه
چين هميشه :  اروپا گفت-يي تهران  ي موضع چين در خصوص توافق هسته ه پاسخ به سوالي دربار

شود و  ن از طريق مذاآره حاصل مييي ايرا ي هسته حل مناسب براي مساله اعالم آرده است آه راه
 .براي رسيدن به اين هدف اقدامات مثبتي انجام داده است

هاي مربوط به غني سازي و  ي تمامي فعاليت ما از تصميم ايران براي تعليق داوطلبانه: وي ادامه داد
 .آنيم ي اروپا در اين خصوص استقبال مي پردازش اورانيوم و توافق اين آشور با اتحاديه

ي اروپا، آژانس  ما اقدامات ديپلماتيك ايران، اتحاديه: ي چين هم چنين گفت سخنگوي وزارت امور خارجه
 .آنيم ي ديگر را تحسين مي المللي انرژي اتمي و طرفهاي مربوطه بين

حلي بلندمدت حمايت  ي اروپا در دستيابي به راه چين از تداوم مذاآرات ايران و اتحاديه: وي ادامه داد
المللي انرژي اتمي  يي ايران بتواند به زودي در چارچوب آژانس بين ي هسته ما اميدواريم مساله. ندآ مي

 .چين به ايفاي نقشي سازنده در جهت رسيدن به اين هدف ادامه خواهد داد. حل شود
سازي ي غني  دولت استراليا اعالم آرد، تعهد ايران براي تعليق برنامه: خبرگزاري رويتر نيز گزارش داد
يي اين آشور تنها داراي  ي هسته المللي در خصوص اين آه برنامه ي بين اورانيوم به ايجاد اعتماد دوباره

 .اهداف صلح آميز است، آمك خواهد آرد
: اي اعالم آرد ي استراليا در بيانيه اين خبرگزاري انگليسي ادامه داد، الكساندر داونر، وزير امور خارجه

 .ين چشم انداز امنيتي خاورميانه را در زماني حساس بهبود خواهد بخشيداين اقدام تهران همچن
اي جديد در نشست قريب الوقوع نوامبر شوراي حكام  توافق ايران زمينه را براي قطعنامه: وي ادامه داد
 .آند المللي انرژي اتمي آماده مي آژانس بين

المللي انرژي اتمي  ديد آژانس بينخبرگزاري آسوشيتدپرس نيز با اشاره به بخشهايي از گزارش ج
اين گزارش در تفاوتي مهم با گزارشهاي قبلي به طور ويژه اين : يي ايران نوشت ي هسته ي برنامه درباره

گويند  آند آه البرادعي در نشست بعدي آژانس به شورا خواهد داد و در عوض مي مساله را عنوان نمي
 .شور را در زمان مقتضي ارايه خواهد آرديي اين آ هاي هسته گزارش مربوط به فعاليت

رود اين عبارت مورد استقبال ايران قرار گيرد آه چندين ماه  انتظار مي: اين خبرگزاري آمريكايي ادامه داد
المللي انرژي اتمي است و احتمال  يي اين آشور در آژانس بين ي هسته است به دنبال بستن پرونده
اند از هر گونه  يي ايران به سوي تسليحاتي شدن پيش رفته  هستههاي آمريكا آه اصرار دارد فعاليت

 .فرض و رفع فشارهاي در آينده ناخشنود شود
الملي انرژي اتمي در گزارش اخيرش عنوان آرده است آه تعهد ايران براي به تعليق در آوردن  آژانس بين

 .را برآورده آرده استهاي آژانس   نوامبر برخي خواسته22فعاليتهاي غني سازي اورانيوم تا 
يي  ي هسته ترديدهايي ديگر نسبت به ماهيت نزديك دو دهه برنامه: گويد آژانس در اين گزارش مي

يي اعالم   بگيرد مواد هسته پنهاني ايران وجود دارد؛ البرادعي اآنون در شرايطي نيست آه نتيجه
 .وجود دارد يا خير) در اين آشور(اي  نشده

يي آه ايران طي سال گذشته به آژانس اعالم آرده بود  تمامي مواد هسته: افزايد اين گزارش مي
ممنوعه ) تسليحاتي(هاي  توانيم بگوييم چنين موادي به سوي فعاليت اند و بنابراين مي بررسي شده
 .اند منحرف نشده

يوم به گاز گويد آه ايران با تعليق ساخت سانتريفيوژها و فرآيند تبديل اوران گزارش آژانس هم چنين مي
 .شود موافقت آرده است براي غني سازي به سانتريفيوژ تزريق مي
اختيارات قانوني آژانس در دنبال آردن بررسي احتمال وجود : شينهوا نيز به نقل از گزارش آژانس نوشت

 .يي محدود است فعاليت تسليحاتي هسته
انس اجازه داده است از سايت نظامي شينهوا به نقل از اين گزارش ادامه داد آه ايران به بازرسان آژ

 .لويزان در تهران بازرسي آنند
 آليومتري 30ي پارچين در  گويد آژانس از ايران درخواست آرده است آه از مجموعه اين گزارش مي

يي اعالم شده در اين  هاي هسته جنوب شرق تهران ديدن آند تا نسبت به عدم وجود مواد و فعاليت
 .ما هم چنان در انتظار مجوز رفتن به آنجاستسايت اطمينان يابد، ا

فشار واشنگتن براي اقدام شوراي امنيت : واشنگتن پست نيز با اشاره به توافق ايران و اروپا اذعان آرد
 .آنند، بعيد است موفق شود مادامي آه ايران و اروپا با يكديگر همكاري مي

انتظار دارند آه اين توافق در گزارش محمد البرادعي اند  مقامات گفته: ي آمريكايي ادامه داد اين روزنامه
 نوامبر به 25نيز اثر بگذارد و اين توافق احتماال حمايت بسياري از اعضاي شوراي حكام را در جلسه 

 .دست خواهد آورد
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گويند آه بوش  بر اساس گزارش اين روزنامه، مقامات آمريكايي آه خواستند نامشان فاش نشود، مي
 با شوراي حكام عليه ايران بپردازد،  ها حمايت آند يا به البي ي اروپايي باره آه آيا از معاملههنوز در اين 

 .تصميمي نگرفته است، تالشهاي پيشين آمريكا براي جلب حمايت شورا ناموفق بوده است
 اين: هاي واشنگتن در قبال ايران نوشت ي به نقل از يك مقام آمريكايي درگير سياست اين روزنامه

توانم تصور آنم چگونه ممكن است آسي  نمي. ي جاري اتخاذ خواهد شد تصميمي است آه طي هفته
ي همان آاري را انجام دهد  با رييس جمهور بر سر مزاياي تاآتيكي اين مطلبي بحث آند آه ما دوباره

 .آه به انزواي سياسي آمريكا بينجامد
شان را براي  حكام تنها آانادا و استراليا تمايل آشور عضو شوراي 35واشنگتن پست تصريح آرد آه از 

 32 به 2هاي ما  برگ: الذآر ادامه داد اند و به نقل از مقام فوق ارجاع ايران به شوراي امنيت ابراز آرده
 .است و من مطمئن نيستم آه آانادا و استراليا هم با وجود توافق فعلي با ما همراه شوند

ها گزارش داد آه پيش نويس گزارش البرادعي مانند ارزيابي مثبت او از  اين روزنامه به نقل از ديپلمات
پاسخ مانده است  همكاري ايران است آه در ماه سپتامبر به شوراي حكام ارايه آرد، چندين مساله بي

 .گويند بر آن مسايل متمرآز خواهند شد هاي آمريكايي مي و ديپلمات
ي اول مذاآراتش با اروپا بيش از شش ماه  ده آه مرحلهاين گزارش مدعي است، ايران خواستار آن ش
ي يك ديپلمات  آند آه مذاآرات زمان دار نباشد و به گفته نشود، اما اروپا بر اين مطلب پافشاري مي

 .اروپايي اروپا انتظار دارد مذاآرات حداقل دو سال يا بيشتر به طول بينجامد
ي اروپا با ايران، آمريكا را  معامله: ن و ديپلماتها گزارش دادچنين به نقل از تحليلگرا خبرگزاري فرانسه هم
دهد؛ زيرا واشنگتن بايد در خصوص اين امر تصميم بگيرد آه آيا بايد به رويارويي با  در مرآز توجه قرار مي

 .ايران به عنوان يك دشمن ادامه دهد يا اين آه به تالش اروپا براي تعامل با تهران بپيوندد
المللي صلح آارنگي  ي بين ي فرانسوي به نقل از ژوزف سيرنيسيونه، تحليلگر موسسهاين خبرگزار
هاي امنيتي را آه ايران الزم دارد به اين آشور  تواند به تنهايي تضمين ي اروپا نمي اتحاديه: گزارش داد

 .پا بپيوندداي پايدار در اختيار ايران به ارو ارايه دهد؛ آمريكا نيز بايد به فرصت قراردادن معامله
با اين حال مشخص نيست آه محافظه آاران دولت جورج بوش، رييس جمهور آمريكا به ويژه : وي افزود

 .ي اين آشور چنين اقدامي را انجام خواهند داد با توجه به استعفاي آالين پاول، وزير امور خارجه
 .هند با ايران مقابله آنندخوا تندروهاي در دولت و وزارت امور خارجه مي: سيرنيسيونه همچنين گفت

سياست دولت اآنون تهاجمي پرداختن به عراق و سپس رويارويي با ديگر آشورها نظير : وي ادامه داد
 .ايران است

اين نوع : ي آارنگي با اشاره به محور شرارت گفت ي موسسه اين گزارش به نقل از اين عضو عالي رتبه
) در توافق بلندمدت( اروپا -ران ممكن است به آنار گذاشتن دولت آمريكا از مذاآرات ايران نگرش به اي
 .بينجامد

الملل در واشنگتن نيز با اشاره به معامله ايران و  ي علوم و امنيت بين ديويد آلبرايت، رييس موسسه
وارد ) در خصوص ايران(اين مساله فشار زيادي را به دولت بوش براي اتخاذ سياستي جديد : اروپا گفت
 .خواهد آرد

: ي اروپايي معرفي آرد، گزارش داد خبرگزاري فرانسه به نقل از فردي آه وي را يك ديپلمات عالي رتبه
 .ي اروپا با سياست آمريكا در خصوص ايران مغايرتي نخواهد داشت سياست اتحاديه

آمريكا در : مش فاش نشود ادامه داداين خبرگزاري فرانسوي به نقل از ديپلمات ياد شده آه خواست نا
خواهيم آاري انجام دهيم آه با  خصوص آاري آه انجام خواهد داد نظرات خود را دارد، اما ما نمي

 .سياست آمريكا مغايرت داشته باشند
دهيم؛ بنابراين اين مساله برايشان تعجب آور  داند آه ما چه اقداماتي انجام مي آمريكا مي: وي ادامه داد

وجود داشته باشد، اما اهداف ما يكي ) ميان اروپا و آمريكا(هد بود، ممكن است اختالفاتي تاآتيكي نخوا
 .است

گويد سه آشور اروپايي از دعوت محمد البرادعي   اروپا آه مي-وي با اشاره به بخشي از توافق تهران 
يي حمايت  تهي سوخت هس براي پيوستن ايران به گروه آارشناسي رويكردهاي چندجانبه چرخه

 . گويد ما ايران را به شوراي امنيت نخواهيم فرستاد اين اصلي است آه مي: خواهند آرد گفت
پس از تاييد اين توافق ما نسبتا دوباره اطمينان خاطر : ي اروپايي ادامه داد اين ديپلمات عالي رتبه

 .خواهيم يافت، اما اين توافق فقط گامي است به سوي توافقي بلندمدت
در پاسخ به اين سوال آه آيا ممكن است ايران در صورت به دست نياوردن توافق تجاري از توافق وي 

 .اين توافق بايد با حسن نيت هر دو طرف اجرايي شود: اش آنار بكشد گفت يي هسته
  

   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي
  

  بوش رایس را به عنوان وزیر امور خارجه جدید آمریکا معرفی کرد
 ٢٠٠۴ نوامبر  16 – ١٣٨٣ آبان 26ه سه شنب

بوش رئيس جمهور آمریکا امروز کاندوليزا رایس مشاور امنيت ملی خود را به عنوان وزیر امور خارجه 
 . جدید و جانشين کالين پاول معرفی کرد

در به نقل ازخبرگزاری فرانسه، جرج بوش رئيس جمهور آمریکا عصر امروز "  مهر"به گزارش خبرگزاری 
 .کاخ سفيد، کاندوليزا رایس را به عنوان وزیر جدید امور خارجه کابينه اش معرفی کرد 
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کالين پاول روز گذشته از پست وزارت امور خارجه آمریکا  استعفا کرد که مورد پذیرش جرج بوش قرار 
 . گرفت

 آمریکا معرفی را نيز به عنوان مشاور امنيت ملی جدید" استفان هادلی"بوش همچنين در سخنان خود 
 .کرد

پيش از رایس هادلی نفر دوم  بخش خاورميانه شورای امنيت ملی آمریکا ، این مسئوليت را برعهده 
داشت  بوش در سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از کالين پاول وزیر مستعفی امور خارجه، رایس را 

 .معمار مبارزه با تروریسم دانست
 انتخاب گفت که به تالش ها برای نهادینه کردن دموکراسی و آزادی رایس نيز با تشکر از بوش برای این

 .در افغانستان و عراق و قلب جهان اسالم ادامه می دهد 
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
 

 معاون رئيس شوراي ملي عراق دستگير شد 
  ٢٠٠۴ نوامبر  16 – ١٣٨٣ آبان 26ه سه شنب
يكا معاون رئيس شوراي ملي عراق و عضو حزب اسالمي عراق را در محل اقامتش دستگير ارتش آمر

 .آرد
، از اعضاي حزب اسالمي عراق و معاون رئيس شوراي "نصير عايف"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين

 .ملي اين آشور، از سوي ارتش آمريكا در محل اقامتش در بغداد دستگير شد
سربازان آمريكايي : اروپا از بغداد، سخنگوي حزب اسالمي عراق دراين باره گفتبه گزارش خبرگزاري 

 .اند  را در محل اقامتش دستگير آرده" عايف"صبح امروز 
 .ايم  هايي را با دولت و شوراي ملي عراق براي آزادي وي برقرار آرده  ما تماس: وي در ادامه افزود

، رئيس شوراي ملي "فوآد معصوم"چنين   ست وزير و همنخ" اياد عالوي"در عين حال اين سخنگو از 
 .عراق، نسبت به تالش براي آزادي معاون رئيس شوراي ملي عراق درخواست آرد

هاي   از طريق برقراري تماس با بزرگان شهر فلوجه براي جلوگيري از درگيري" نصير عايف"گفتني است؛ 
 .هاي بسياري آرده است  نظامي در اين شهر، تالش

  
 حقيقات درباره قتل يك اسير عراقي آغاز شد ت

  ٢٠٠۴ نوامبر  16 – ١٣٨٣ آبان 26ه سه شنب
وزارت دفاع آمريكا درباره قتل يك عراقي زخمي به دست سربازي آمريكايي از فاصله نزديك تحقيق 

 .آند  مي
داد آه   ي آه در آن نشان مNBCالملل ايلنا، تصاوير بخش شده از شبكه خبري   به گزارش سرويس بين

چطور يك تفنگدار آمريكايي يك اسير زخمي عراق را از فاصله نزديك مورد هدف قرار داده و به قتل 
 .است، وزارت دفاع آمريكا را بر آن داشت آه تحقيقاتي را در اين خصوص آغاز آند  رسانده

 يك ساختمان در ، در اين تصاوير نشان داده شد آه سربازان آمريكايي واردBBCبه گزارش شبكه خبري 
 .نزديكي مسجدي در شهر فلوجه آه در آن يك گروه اسير عراقي حضور داشتند، شدند

 .يكي از سربازان از ديگري مبني بر زنده بودن يك اسير زخمي سوال آرد
قطارش   در همين حال سرباز با شليك از نزديك به سمت سر اين عراقي مجروح در پاسخ به سوال هم

 .ستاالن مرده ا: گفت
، آسي آه همراه نيروهاي آمريكايي در NBCاين تصاوير از سوي يك خبرنگار متعلق به شبكه خبري 

 .عمليات فلوجه بوده، گرفته شده است
اند، در حالي بررسي اين حادثه   ، نيروهاي امنيتي آمريكا اعالم آردهCNNبه گزارش شبكه خبري 

 .هستند
 شورشي آشته و 10نظاميان آمريكايي به اين مسجد براساس گزارش اين شبكه خبري، درپي حمله 

 .پنج تن نيز زخمي شدند
در اين . اين درحالي است آه ارتش آمريكا به عمليات خود عليه شورشيان شهر فلوجه ادامه دارد

 .اند  عمليات تا به حال يك هزار نفر از سوي نيروهاي آمريكايي دستگير شده
 سرباز نيز زخمي 275 سرباز آمريكايي آشته و 38تا به حال درپي عمليات ارتش آمريكا در فلوجه 

 .شدند
اين درحالي است آه هنوز آمار .  نفر اعالم شده است1200آمار شورشيان آشته شده اين شهر نيز 

  .قربانيان غيرنظامي اين عمليات اعالم نشده است
 

  شد   آشف  در فلوجه  زرقاوي  به  وابسته  نيروهاي مخفيگاه
  ٢٠٠۴ نوامبر  17 – ١٣٨٣ آبان 27ه چهار شنب:اعتماد
   ديگري  مناطق  شهر فلوجه  آامل  در اشغال  پيروزي  به  امريكايي  نيروهاي  شدن با نزديك:  الملل  بين گروه

   راه  به  متحد همچنان  ملل  سازمان  آه  است  در حالي اين.  بود  گسترده  ديروز شاهد درگيرهاي از عراق
   به  آرد، بشدت  اعالم  در امور عراق  دبير آل  ويژه  نماينده  و از زبان  آميز اميد داشته سالمت م هاي حل

 با   ناشناس  از افراد مسلح ، تعدادي»اعتماد «  خبري  منابع  گزارش به.  اميدوار است الشيخ  شرم آنفرانس
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بر . درگير شدند  با آنان  مدتي ز بغداد براي در مرآ  واقع  االعظميه  در منطقه  عراق  افراد پليس  به حمله
 شد اما تا   استفاده  سبك هاي  و سالح  جي  آر پي هاي  از گلوله  درگيري  در اين  رسيده  اطالعات اساس
  اما حمالت.  نرسيد  دستمان  به  درگيري  اين  ومالي  جاني  تلفات  از حجم  اطالعي  گزارش  اين  تهيه لحظه

 را   عراقي50   حداقل  جان  دوشنبه  بغداد شامگاه  وشرق  در شمال  مختلف هاي  درگيري و تروريستي
 . گرفت
 . شدند  زخمي  هم  امريكايي9   آم  دست  حوادث  خبر رسيد در اين  رابطه در اين
  صعب ابو م  به  منسوب  نواري  اسالمي  اينترنتي  سايت  يك پذيرد آه  مي  صورت  در حالي  حمالت اين

 با   مبارزه  خود را براي  توان  تمامي  آه  خواست  نوار از هوادارانش  در اين  آرد، زرقاوي  پخش الزرقاوي
از . چهار روز اخير بود  طي  نوار زرقاوي  دومين اين. آنند  آماده  عراق  مختلف  در مناطق  امريكايي نيروهاي
 در   امريكايي  نظاميان  توسط  عراقي  زخمي  يك  شدن  از آشته  آوتاه يي  صحنه  ديگر پخش سوي

ها   تروريست  اصلي را النه  آنها آن  را بر آنچه  پنتاگون  پيروزي  شيريني  تمامي  در شهر فلوجه مسجدي
 .  آرد  تبديل  تلخكامي نامند به مي

   و به ا گذشته امريك  سانسور ارتش  مختلف  از فيلترهاي  چگونه  نيست  معلوم  آه  صحنه در اين
   وارد آن  در فلوجه  مسجدي  پاآسازي  براي  آه  امريكايي  نظامي  يك  پيدا آرده  راه  جهان  خبري هاي رسانه
 و او را از پا   او شليك  سوي آشد به  مي  هنوز نفس  از جنگجويان  شد يكي  متوجه  از آنكه  بود پس شده
   ارسال  وخارجي  داخلي  خبرنگاران  براي  آه يي  بيانيه  طي  هم  عراق وزير  دفتر نخست  ميان در اين.در آورد
 آرد محمد مويد احمد   اعتماد رسيد اعالم  روزنامه الملل  بين  خبرنگار گروه  دست  به  از آن يي ونسخه
   صدام دستور  به  را آه  عراق  بعث  حزب  آشوري  فرماندهي  نظامي  محمد، شاخه  ارتش  گروه فرمانده
 .  است  دستگير آرده  شد در شهر فلوجه  بغداد تشكيل  از سقوط  پس حسين

   آه  است  آمده  شده  ارسال  الكترونيكي  پست  فرد از طريق  از اين  با عكسي  آه  اطالعيه  اين بر اساس
   از افراد دستگير شده  بيشتري  و متعاقبا اطالعات  دستگير شده  هم  ارتش  اين  از فرماندهان تعداد ديگري

 . خواهد شد ارايه
   خارجي15 تنها   آنان  در ميان  نفر را آه1052   حداقل  منتشر آرده  عراق  دولت  آه  آماري بر اساس

 خبر داد بيشتر افراد   الجزيره  شهر به  از اهالي  يكي  آه  است  در حالي اين.  است هستند دستگير آرده
 مسجد از آنها   يك  بلندگوهاي  از طريق  آه  درخواستي  بنا به  هستند آه  عادي  شهروندان دستگير شده

از . بودند  آرده  آنجا مراجعه  به هايشان  خانواده  همراه  به  دوستانه  انسان هاي  آمك  دريافت  بود، براي شده
   چهار نفر آه  رويتر اين گزارش  به.  ديگر بود  چهار گروگان  اختفاي  محل  پيدا شدن ديگر اخبار شهر فلوجه

، پا   دست  پيدا شدند آه  در حالي  فلوجه  حومه  از منازل  در يكي  بودند در دهليزي  عراقي همگي
 در   امريكايي  سخنگوي  آامال مشهود بود، يك  بدنشان  بر روي  بود و آثار شكنجه  شده  بسته وچشمشان

 نفر   آار بودند اما چهارمين  امريكا مشغول هاي  از پايگاه ها در يكي گان گرو  نفر از اين  سه  گفت  رابطه اين
   خانه  به  خانه وجوي  جست شود در جريان  مي اشاره. بودند  شده  وي  سوار تاآسي  آنان  بود آه يي راننده

 نگار   دو روزنامه ري سو  آنها راننده  مهمترين  پيدا شدند آه  زنده  شدگان  از ربوده  تعدادي در شهر فلوجه
   براي  زرقاوي  طرفداران  را آه  چند محلي  آه  پيدا شد در حالي  از منازل  در يكي  زنده  بود آه فرانسوي
   فيلم هاي  دي  سي  توجهي  ودر آنجا مقادير قابل  آشف آردند هم  مي  خود استفاده  قربانيان سربريدن
   يافت  افراد است  از اين  بازجويي  ظاهرا حاصل  آه هايي و نوشتهها   از گروگان هايي ها، عكس سربريدن

 . بود شده
  

 آمريكا عمليات عليه موصل را آغاز آرد   ارتش
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 .نظاميان آمريكايي در عراق با هدف سرآوب شورشيان وارد موصل شدند
زان آمريكايي و عراقي عمليات خود را براي ايمن ساختن الملل ايلنا، سربا  به گزارش سرويس بين

 .هاي پليس شهر موصل، واقع در شمال عراق، آغاز آردند  پايگاه
هاي پليس عراق در   با اين عمليات شورشيان مجبور به ترك پايگاه: سخنگوي ارتش آمريكا اعالم آرد

 .شوند  موصل، سومين شهر عراق از لحاظ وسعت، مي
هاي پليس موصل پس از اطمينان يافتن از لحاظ   گزاري آسوشيتدپرس از موصل، پايگاهبه گزارش خبر

 .شود  هاي عراقي تحويل مي  امنيتي به پليس
شاهدان عيني از حضور . ها مسئول حفظ امنيت در موصل خواهند بود  مامورين مستقر در اين پايگاه

 .خبر دادندها و بالگردهاي آمريكايي بر فراز آسمان موصل   جنگنده
منابع نظامي آمريكا از انفجار سه پايگاه پليس در موصل از سوي شورشيان پيش از تخليه و تسليم آن 

 .به نيروهاي دولتي خبر دادند
هاي شورشي عراقي در موصل در هفته گذشته مراتب حمايت خود را از مبارزان عليه عمليات   گروه

  .ها پايگاه پليس مورد حمله قرار گرفت  الم، دهدرپي اين اع. آمريكا در فلوجه اعالم آردند
 

 رهبر باند جيش محمد در فلوجه عراق دستگير شد : عالوی خبرداد
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نخست وزیر موقت عراق امروز در گفتگو با یکی از شبکه های خبری عربی از دستگيری رهبر گروه 
 . خبرداد"جيش محمد"
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خبرگزاری مهر، ایاد عالوی نخست وزیر موقت عراق درگفتگویی با شبکه خبری العربيه ضمن به گزارش 
را از " جيش محمد" ما باند:اشاره به عمليات نظامی نيروهای آمریکایی وعراقی در شهر فلوجه گفت

 .پای در آوردیم ورهبرش را در شهر فلوجه دستگير کردیم
ما :ملقب به ابواحمد اعالم کرد واظهارداشت"د یاسينموید احم"وی نام رهبرباند جيش محمد را 

 .همچنين توانستيم معاون یاسين ودیگر اعضای رهبری این جنبش اسالمی را بازداشت نمایيم  
باند یاد شده برای نابودی شهر فلوجه برنامه ریزی می کردوبيشترین : نخست وزیرموقت عراق افزود

 .ارمواضع مهم وارد ساختخسارت را به ساکنان این شهرازطریق انفج
عالوی باند جيش محمد را ازگروههای تروریستی موجود درعراق یاد کرد و یاد آور شد این گروه شماری 
ازعراقيها ، اعراب و خارجی را کشته و یا سر آنان را ازبدنشان جدا کرده اند و اینها جزوگروههای وابسته 

سازمان القاعده هستند و دشمن شماره یک آمریکا در به ابو مصعب الزرقاوی افراطی اردنی وابسته به 
 .عراق می باشند 

اینها با گروه ابو : او با اشاره به اینکه عناصرجيش محمد با شبکه های خارج تماس داشتند، ادامه داد
 .مصعب الزرقاوی و القاعده و طرفداران صدام دیکتاتور سابق عراق همکاری می کردند

تصاویر افراد دستگير شده امروزسه :امه گفتگوبا شبکه خبری العربيه خبردادنخست وزیرموقت عراق دراد
شنبه دراختيار خبرنگاران گذاشته خواهد شد وسپس افراد دستگيرشده به دادگاه تحویل داده می 

 .شوند
عالوی به دومين گروه سرکوب شده درشهر فلوجه اشاره کرد اما نامی ازاین گروه نبرد و تنها گفت 

 .نيت عراق درحال بازجویی ازعناصر این گروه هستند سرویس ام
توضحيات اضافی درمورد گروه دوم دستگيرشده ظرف دو سه روز آینده پس از پایان : اودرعين حال گفت

 .بازجویيهایشان داده می شود
یک گروه سلفی اصول گرای سنی است  که ازعناصر " جيش محمد"بر اساس گزارشهای موجود، گروه 

العات سابق عراق تشکيل شده اند و این افراد اکثرا درمثلث سنی در شمال و غرب بغداد سازمان اط
 .متمرکز شدند

عالوی دربخشی دیگر از این گفتگو به تهاجم نيروهای آمریکایی و عراقی به شهر فلوجه اشاره کرد و 
 .ما در حمله به شهر فلوجه نيزبه اهداف خود رسيدیم : عنوان داشت
تالشهای ما سرانجام به نتيجه رسيد وعمليات نظامی پایان یافت و کار پاکسازی :وی اضافه کرد

گسترده این شهر ازعناصر مقاومت درجای جای فلوجه به پایان رسيد و الزم است تا چند روز دیگر این 
تحقق یافت و دیگر شهر فلوجه به پناهگاه امن برای " فجر"عمليات ادامه یابد ليکن هدف اول ازعمليات 

 .تروریستها تبدیل نخواهد شد
ما مصمم به خشکاندن ریشه های تروریسم : ایاد عالوی نخست وزیر موقت عراق خاطر نشان ساخت 

درعراق هستيم از این همين رودولت موقت عراق می کوشد با تحکيم وحدت ملی  قانون را دراین 
 .کشور حاکم کند

  
  جد فلوجهي تفنگداران آمریکا به يك مرد مجروح در مس حمله
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فلوجه  ي تلويزيوني آمريكا، تصاويري از يورش تفنگداران آمريكايي را به مسجدي در  چندين شبكه-ایسنا

ايستاده بود را نشان  و تيراندازي به سوي يك مرد غيرمسلح و آشتن وي در حالي آه در مقابل ديواري
 .دادند

 هاي تلويزيوني اعالم داشتند، تفنگداري آه به سوي اين مرد ي فرانسه، شبكهبه گزارش خبرگزار
  .مجروح شليك آرده، دستگير شده و محاآمه خواهد شد

ي صورت مجروح  اين تفنگدار يك روز قبل از اين واقعه از ناحيه: است هاي پخش شده آمده در گزارش
  .بالفاصله به سرخدمتش بازگشت شده بود؛ اما

حالي آه باالي پيكر مرد مجروح ايستاده و  اس تصويري از اين آماندو را در.بي.خبري سيي  شبكه
  .داد تفنگش را روي سر اين فرد نشانه گرفته، نشان
: زند تيراندازي فرياد مي يكي از آنها پس از. آنند وگو مي ديگر تفنگداران حاضر در صحنه شروع به گفت

 .حاال ديگر مرده است
ي شليك به سر اين مرد چنان نفرت انگيز و مشمئز  صحنه: آرد سي نيز اعالم.بي.يي خبري ا شبكه

 .نيست آننده است آه قابل پخش
همگي منتظر رسيدن  اين مرد يكي از پنج فرد غيرمسلح داخل مسجد بود آه: اين شبكه اعالم آرد

ها را نمايش  حنهنيز اين ص سي و فاآس نيوز.بي.ان، ان.ان.هاي سي شبكه. هاي پزشكي بودند آمك
 .دادند

قوانين : سي اظهار داشت.بي.وگو با ان در گفت سرهنگ باب ميلر، قاضي نظامي مسوول اين حادثه،
  .دهد استفاده از زور در مواقع خطر يا احساس خطر را مي ي موجود در عراق به تفنگداران اجازه

 .شود ا خطر محسوب نميزخمي حتي اگر يك مهاجم باشد، تهديد ي اما هيچ فرد: ميلر افزود
 

يك افسر نيروي دريايي آمريكا اعالم آرد، سربازان آمريكا آنترل آامل شهر فلوجه را در اختيار دارند و 
 .اند بيش از يك هزار شبه نظامي را به اسارت در آورده
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ها به   از خبرگزاري رويتر، به دنبال حمالت آمريكاييبه نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 .ي سني نشين عراق ايجاد شده است اي در سراسر منطقه هاي فزاينده ها و خشونت فلوجه، درگيري
هاي آمريكايي  جنگنده. موصل در شمال عراق و بعقوبه در نزديكي بغداد نيز شاهد حمالت جدي هستند

هاي بنزين را  هاي نفت و پمپ اند و شبه نظاميان چاه ي در بعقوبه آرده پوند500هاي  اقدام به پرتاب بمب
 .اند در سراسر شمال آشور به آتش آشيده

حدود يك هزار شبه نظامي از آغاز : سرهنگ مايكل رنجر، افسر عملياتي نيروي دريايي در فلوجه گفت
 .اند ها در هشتم نوامبر آشته شده عمليات
شش سرباز . اند  تن مجروح شده320ها آشته و  آمريكايي در اين درگيري نيروي 38ي رنجر،  به گفته

 . تن زخمي شدند28عراقي نيز آشته و 
تعداد زيادي : يك مقام دفاعي آمريكا آه همراه با دونالد رامسفلد، وزير دفاع به اآوادور سفر آرده، گفت

 .شوند از زندانيان فلوجه به زودي آزاد مي
هاي غير مسلح  ي تفنگداران دريايي آمريكا به عراقي سي حاآي از حمله.بي.ي خبري ان گزارش شبكه

 .و مجروح شدن تعدادي از آنها در مسجدي در فلوجه است
ي رنجر، نيروي آمريكايي و سربازان امنيتي عراق در حال حاضر قادر به عبور و مرور در تمامي  به گفته

 .سطح شهر و در تمامي ساعات روز هستند
هايي از شهر   د رصد در امنيت است؛ اما تفنگداران دريايي هنوز در بخش100شهر : آردوي تاآيد 

 .موصل در حال نبرد هستند و جستجوي خانه به خانه ادامه دارد
ها طول خواهد  اگر چه سربازان آمريكايي در نبرد نظامي به پيروزي رسيدند؛ اما روند بازسازي فلوجه ماه

 .اند  ساآنان اين شهر گريخته هزار تن از150حدود . آشيد
. رود طي روزهاي آينده انتظار نبردهاي سنگيني مي: ها گفت ي آمريكايي ژنرال آارتر هام، فرمانده

 .شرايط موصل دشوار است اما به يقين نااميدآننده نيست
د  آيلومتري شمال بغدا65ها و شبه نظاميان در بعقوبه واقع در  هاي شديدي ميان آمريكايي درگيري

 .جريان دارد
هاي پاسگاه   پوندي بر مواضع مهاجمان در اين شهر انداختند و مقام500هاي  هاي آمريكايي بمب جنگنده

 .اند  شبه نظامي و پنج پليس عراقي در اين نبردها آشته شده26گويند،  اصلي پليس مي
وسط شبه نظاميان به ي نفت در يك پمب بنزين در مسير خط اصلي صدور نفت به ترآيه ت يك منبع ذخيره

ي نفت از آرآوك به  چهار حلقه چاه نفت در غرب شهر آرآوك و يك خط لوله. آتش آشيده شد
  .پااليشگاه بيجي نيز در اثر انفجار بمب در آتش سوختند

  
 قتل مارگارت حسن تاييد شد
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انگليسى که ماه پيش در عراق ربوده شده بود، قتل وى را يک گروگان " مارگارت حسن "خانواده : ايرنا

 . توسط گروگانگيران تاييد کردند
خانواده مارگارت سه شنبه شب با انتشار بيانيه اى اعالم کرده اند که پس از يک مدت طوالنى انتظار، 

 . وى پايان يافته است" زجر کشيدن"اکنون به اين باور رسيده اند که دوره 
 که داراى تابعيت انگليسى، عراقى و ايرلندى بود، بيست و هشتم مهرماه گذشته مارگارت حسن

 ساله انگليسى براى موسسه خيريه ۶٠اين زن . توسط يک گروه ناشناس در بغداد ربوده شده بود
 . کرد  در عراق کار مىInternational Care" کراينترنشنال"

توانستيم اميدوار  ما تا زمانى که مى. ما شکسته استقلبهاى : خانواده مارگارت در بيانيه خود نوشتند
مانديم ولى اکنون بايد قبول کنيم که مارگارت احتماال رفته و حداقل، زجرکشيدنهايش به پايان رسيده 

 . است
 و زمانى ١٩۶٠دوستى او با مردم عرب از دهه . مارگارت يک دوست براى جهان عرب از هر مذهبى بود"

) فلسطينى(دوگاههاى فلسطينى کار کرد و با فقيرترين فقرا زيست و از پناهندگان آغاز شد که او در ار
 ." حمايت کرد

هيچ عذرى از کسانى که :  سال حضور وى در عراق، تاکيد کردند٣٠خانواده مارگارت حسن با اشاره به 
ردند، پذيرفته را انجام دادند و آنانى که از اين عمل حمايت ک) گروگانگيرى و قتل(اين عمل وحشيانه 

 . نيست
خانواده اين گروگان انگليسى با معرفى وى به عنوان مخالف تحريمهاى عراق ، گروگانگيرى و قتل اين 

 . دانستند" غيرقابل بخشش"و " غيرقابل توجيه" ساله را ۶٠زن 
شود يک نوار ويديويى توسط  بيانيه خانواده مارگارت ساعاتى پس از آن منتشر شد که گفته مى

رسانه هاى انگليس از زمان . دهد گانگيران در بغداد پخش شد که چگونگى قتل وى را نشان مىگرو
 . ربوده شدن مارگارت حسن تاکنون برخالف موارد قبلى، کمترين پوشش خبرى را از اين واقعه داشتند

 . مارگارت حسن که مدير شعبه موسسه خيريه کر اينترنشنال در بغداد بود، همسر عراقى داشت
وى که از منتقدان جنگ عراق به شمار مىرفت ، پيش از تهاجم نظامى آمريکا ومتحدانش به آن کشور، 

 . هشدار داده بود که هرگونه جنگى عليه عراق مردم اين کشور را با فاجعه مواجه خواهد کرد
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ن ، از آثار چاپ لند" اينديپندنت"مارگارت حسن چند هفته پيش از ربوده شدن در گفت و گويى با روزنامه 
باليى که به دست انسانها بر عراق "مخرب تهاجم نظامى بر زندگى مردم عراق انتقاد و از آن با عنوان 

وى دومين شهروند انگليسى است که در دو ماه گذشته در عراق ربوده . ياد کرده بود" مستولى شد
 . رسد شده و به قتل مى

 ساله انگليسى ۶٢يک مهندس " الزرقاوى"تحت رهبرى " توحيد و جهاد"اواخر شهريور ماه گذشته گروه 
 . را به گروگان گرفته و پس از سه هفته او را گردن زدند" کنت بيگلى"به نام 

اگر چه گفته شد دو شهروند انگليسى توسط دو گروه مختلف ربوده شدند، ولى براى آزادى آنان 
 . درخواستهاى مشابهى مطرح شد

اکنون مورد شناسايى قرار نگرفته اند همانند گروگانگيران کنت بيگلى ربايندگان مارگارت حسن که ت
خواستار آزادى همه زندانيان زن عراقى شده بودند، موضوعى که با مخالفت دولتهاى آمريکا، انگليس و 

 . عراق مواجه شد
 اين زن گروه توحيد و جهاد تحت رهبرى الزرقاوى هفته پيش از ربايندگان مارگارت حسن خواسته بود تا

 .گروگان را در صورتى که با اشغالگران همکارى نداشته ، آزاد کنند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان26: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۴ نوامبر  16 – ١٣٨٣ آبان 26ه  سه شنب-بی بی سی 

های هسته ای تهران اختصاص داده و روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی خود را به توافق 
با تيترهای بزرگ از پذيرش تعليق کامل غنی سازی اورانيوم توسط ايران و منتفی شدن ارجاع پرونده 
هسته ای ايران به سازمان ملل متحد خبر داده و مصاحبه مفصل حسن روحانی، سرپرست مذاکرات 

  .ا منعکس کرده اندهسته ای، و متن توافق نامه ايران و سه کشور اروپايی ر
 که به مخالفت های يک ساله خود ادامه داده و توافق های روز جمهوری اسالمیبه استثنای روزنامه 

يکشنبه تهران را فريب دادن ايران توسط اروپايی ها خوانده، ساير روزنامه های تهران از توافق های به 
  . ن المللی جديد ايران ياد کرده انددست آمده به عنوان پايان يک بحران و آغازی برای روابط بي

جمله ای است که " ايران تعليق تقريبا کامل غنی سازی اورانيوم را پذيرفت" نوشته ايرانروزنامه 
حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی اعالم کرد و گفت بدين ترتيب تهديد ارجاع اين مساله به 

  .شورای امنيت سازمان ملل از ايران دور شد
ن روزنامه به نقل از حسن روحانی و سخنگوی وزارت خارجه نوشته است ايران هيچ گاه از خط قرمزها اي

  . عبور نکرده و کوشيده است بهترين راه را انتخاب کند
 حسين موسويان، سخنگوی هيات مذاکره گر ايران، درباره تاثير موافقتنامه اخير ميان شرقبه نوشته 

 اصفهان و آب سنگين اراک گفته است بخشی از فعاليت UCFی تاسيسات ايران و اروپا بر فعاليت ها
  .  تعليق می شود، ولی در فعاليت های آب سنگين، تغييری حاصل نمی شودUCFهای 

 موسويان تاکيد کرده است که مقامات عالی رتبه کشور اين توافقنامه را تاييد کرده شرقبه گزارش 
  . اند

مون توافق های هسته ای اين توافق را با جشن خودکفايی گندم در کنار  در تحليلی پيراايرانروزنامه 
هم نهاده و بر اساس آن نوشته است ک ه کارگزاران نظام اکنون نه تنها دوران تحريم و انزوا را پايان 

يافته می بينند، بلکه به کسب منزلت ها و مراتب جديدی از قدرت در صحنه بين الملل چشم دوخته 
  . اند
، جمله ای از علی الريجانی را موضوع سرمقاله کيهان، مانند شماره ديروز جمهوری اسالمیمه روزنا

  ." مرواريد غلتان داديم و آب نبات گرفتيم" خود قرار داده که گفته بود 
  ". وعده آب نبات گرفتيم" تاکيد کرده که بر اين جمله بايد افزود جمهوری اسالمیروزنامه 
 امروز نظر نماينده ولی فقيه در شورای عالی امنيت ملی را به نقل اسالمیجمهوری  ديروز و کيهان

 آورده اند در حاليکه اين روزنامه در خبری توضيح داده است که اين همشهریاز مصاحبه وی با روزنامه 
جمله در مصاحبه علی الريجانی نيست و به اشتباه قيد شده و به همين دليل از خبرگزاری و روزنامه ها 

  .  خاطر رعايت نکردن اخالق حرفه ای گاليه کرده استبه
، حسن روحانی در بخشی از مصاحبه خود در جواب خبرنگاری بدون اشاره مستقيم به ايرانبه نوشته 

علی الريجانی گفته است اين سخن ها به علت نزديکی انتخابات رياست جمهوری است و مصرف 
  .انتخاباتی دارد
 مختلف مذاکرات يک ساله از مردم پنهان نگاه داشته شد و همواره خبرهای  از اينکه مراحلآفتاب يزد

آن از طريق رسانه های خارجی منعکس گرديد انتقاد کرده و در جواب حسن روحانی که مذاکره کنندگان 
ايرانی را از زبده ترين ديپلمات ها خوانده و از سفيران اروپايی هم تصديق گرفته، نوشته است که اگر 

امری واقعيت دارد با انتشار مراحل مذاکرات و خواست های ايران و پاسخ های اروپايی ها می چنين 
  . توان اين زبدگی را به مردم هم ثابت کرد

 جلسه مصاحبه مطبوعاتی حسن روحانی با يک ساعت تاخير آغاز شد حيات نو اقتصادیبه نوشته 
  . جه بريتانيا، بودچرا که وی مشغول گفتگوی مفصلی با جک استرا، وزير خار
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 جک استرا در اين مکالمه به تعهدات اروپا در موافقت نامه خود با ايران تاکيد ايرانبه نوشته روزنامه 
  .کرده است

 خبر داده که دادگاه انقالب اسالمی تهران پس از رسيدگی به پرونده قضايی ابراهيم ايرانروزنامه 
اليت عليه نظام و توهين به واليت فقيه و مسئوالن نظام يزدی، دبير کل نهضت آزادی، او را به جهت فع

  . مجرم شناخته و به حبس سنگين محکوم کرده است
حکم دکتر يزدی پس از آن صادر می شود که وی از حضور در دادگاه خودداری کرد و اين رای بدون 

  . شنيدن مدافعات وی که به دادگاه و اتهامات خود اعتراض داشت صادر شده است
 – نشان می دهد که دو هفته بعد از اخباری که در مورد آزادی سه زندانی ملی شرقی در روزنامه خبر

مذهبی منتشر شد و سرانجام به قبول وثيقه در مورد آن ها انجاميد و همگان را در انتظار آزادی آن ها 
 به دليل حکم قرار داد، سعيد مرتضوی اعالم داشته است که هدی صابر، رضا عليجانی و تقی رحمانی

  . دادگاه ديگری که قطعی شده در زندان می مانند
 در عين حال خبر داده که دادگاهی که به ضرب و شتم اکبر عطری، عضو شورای مرکزی دفتر شرق

تحکيم وحدت رسيدگی، می کرد بدون صدور حکمی در مورد ضاربان وی، عطری را به پرداخت ديه 
  . محکوم کرده است
نبال انتشار خبر انحالل تشکيالت دانشجويی اتحاديه دانش آموختگان به رهبری از سوی ديگر به د

 دفتر تحکيم وحدت به اين حکم اعتراض کرده و آن را رسم شرقحشمت اهللا طبرزدی، به نوشته 
جديدی خوانده که ابتدا فعاالن سياسی دستگير و زندانی می شوند و بعد دادگاه حکم انحالل 

  .  ها را صادر می کندتشکيالت وابسته به آن
در اين اطالعيه نسبت به صدور حکم عليه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت که به خاطر عصبانيت از 

  .گروگان گيری رييس دانشگاه به حمله به دفتر بسيج دست زده بودند نيز اعتراض شده است
ری از استادان دانشگاه حمايت حزب کار و ده ها حزب ديگر از نامزدی هاشمی رفسنجانی، انتشار آما

ها و دانش آموختگانی که روزی پانزده نفرشان از کشور خارج می شوند و گزارش هايی درباره انتخابات 
آينده رياست جمهوری و نامزدهای تازه ای برای آن از جمله ديگر اخبار و گزارش های روزنامه های امروز 

 .صبح تهران است
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