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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-ي رژيم ايرانپروژه اتم

  
 اتحادیه اروپایی ازهرگونه تاخير در اجرای توافقات هسته ای به ایران هشدار داد 

 ٢٠٠۴ نوامبر  17 – ١٣٨٣ آبان 27ه چهار شنب
صورت گرفته بر سر اتحادیه اروپایی امروز چهارشنبه به ایران درمورد هر گونه تاخير در اجرای توافقات 

 . فعاليتهای هسته ای این کشور مبنی بر تعليق کامل غنی سازی اورانيوم هشدار داد
به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، ریاست اتحادیه اروپایی امروز چهارشنبه مجددا 

 ایران گامی به توافق حاصله ميان این اتحادیه و ایران درخصوص فعاليت های هسته ای: اعالم کرد
 .سوی جلوبشمار می آید اما تهران را ازهرگونه تاخير در اجرای توافقنامه هسته ای برحذرداشت 

: یان پيتربارکنندی نخست وزیرهلند دربرابرپارلمان اتحادیه اروپایی ضمن اعالم این مطلب اظهارداشت
 می باشد اما وی هشدار توافقی که درپایان هفته جاری با تهران حاصل شد گامی درمسيری صحيح

 .داد ایران یابد فورا از برنامه های هسته ای خود دست بکشد 
درصورتی که :وی که کشورش هم اکنون ریاست اتحادیه اروپایی را برعهده دارد درعين حال یاد آور شد 

 شورای ماهيچ چاره ای جز ارجاع پرونده ایران به) یعنی به تعهدات خود عمل نکند(این اقدام رخ ندهد 
 . امنيت نداریم 

ایران متعهد شده تمام عمليات مربوط : آژانس بين المللی انرژی اتمی دوشنبه گذشته اعالم کرده بود
 نوامبر یعنی سه روزقبل از برگزاری نشست مهم و سرنوشت 22به غنی سازی اورانيوم را ازابتدای 

 . تعليق درآوردسازشورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در وین به حال
از سوی دیگرجرج بوش رئيس جمهوری آمریکا درچارچوب تداوم سياست خصمانه خود عليه ایران و 

" محورشرارت" براساس ادعاهای بی اساس خود تهران را درکنارعراق درزمان صدام و کره شمالی در
برنامه های هسته گنجاند وهمچنين تهران را به مخفی کاری فعاليت های هسته ای نظامی در زیرچتر 

 .ای صلح آميز متهم کرد 
واشنگتن با وجود شکست در سياست های خصمانه اش عليه ایران همچنان تالش می کند تا پرونده 

فعاليت های هسته ای تهران برای اعمال تحریم های بين المللی به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع 
 .دهد

آمریکا ازجزیيات توافق اروپایيها ازطریق سفرای آنها :  گفتریچارد بوچرسخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم
 .درواشنگتن وآژانس بين المللی انرژی اتمی دروین اطالع و آگاهی یافته است

  
در پایان جلسه علنی امروز مجلس بيانيه نمایندگان مجلس پيرامون مذاکرات هسته ای اخير با بيش از 

  امضا قرائت شد 200
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مردم عزیزکشورمان طی یک سال گذشته : به گزارش سرویس سياسی مهردراین بيانيه آمده است
درجریان مذاکرات با کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا پيرامون فعاليت  هسته ای جمهوری اسالمی 

ش رسمی حق ایران در هدف این مذاکرات تمکين طرفهای مذاکره و پذیر.  ایران قرارگرفته اند 
  و اعتماد سازی در صلح آميز بودن این N.P.Tبرخورداری از فن آوری کامل هسته ای به عنوان عضو 

 .فعاليتها بوده است
عليرغم همکاری همه جانبه جمهوری اسالمی ایران با آژانس بين المللی انرژی هسته ای  و انجام 

یتا گزارش شهریور ماه مدیر کل آژانس ، اعضای غربی بيش از هزار نفر روز بازرسی کارشناسان و نها
آنان با نقض تعهدات خود در . شورای حکام،  قطعنامه ای سياسی و غير حقوقی را به تصویب رساندند 

تفاهم نامه سال گذشته تهران ، پيشنهادات جدیدی را همراه با وعده هایی در تصحيح و توسعه 
 با جمهوری اسالمی ایران در زمينه های سياسی ، اقتصادی  و مناسبات و همکاری های اتحادیه اروپا

 .امنيتی ارایه نموده اند
هدف اصلی از رویکرد جدید ، چشم پوشی ایران از حق قانونی خود در برخورداری از فن آوری کامل 

 . آن بودغنی سازی اورانيوم  و کليه فعاليتهای  مربوط  به! هسته ای با توقف دائم  و البته  داوطلبانه 
موضع متحد و یکپارچه احاد ملت و رهبری معظم انقالب ،مسئولين و جریان های سياسی کشور و رای 

قاطع همه نمایندگان ملت به الزام قانونی درخودکفا کردن کشور درفن آوری کامل هسته ای و تامين 
   N.P.Tبق معاهده داخلی سوخت آن ، کشورهای اروپایی را ناگزیربه اذعان بر حقوق حقه ایران مطا

 .نمود
به دنبال توافقات اخير پاریس ، نمایندگان مجلس شورای اسالمی طی دو روز متوالی  درجلسات 

غيرعلنی مجلس با حضورمسئولين ذیربط مذاکرات ، نقد ، ابهامات ، نگرانيها و ارزیابی خود را پيرامون  
 .این تحوالت صریحا مطرح نمودند
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بيانيه نقطه نظرات و مطالبات  خود را جهت آگاهی ملت شریف ایران ومسئولين اینک امضا کنندگان  این 
 : نظام اعالم می دارند

 ما نمایندگان ضمن تقدیر  از دانشمندان جوان خود در دستيابی به فن آوری هسته ای و حمایت -1
نيوم برای دستيابی به قاطع از آنان باردیگر بر غير قابل مذاکره بودن حق قانونی ایران در غنی سازی اورا

 .انرژی هسته ای صلح آميز تاکيد می نمایيم
ملت شریف ایران و همه آزادیخواهان جهان می دانند که همکاری همه جانبه جمهوری اسالمی ایران -2

با آژانس بين المللی انرژی هسته ای و شورای حکام ، همه ابهامات القایی آمریکا را زدود و دشمنان 
با وجود تاکيد مدیر کل آژانس بين المللی . اد اجماع جهانی عليه ایران ناکام گذاشت کشور را در ایج

انرژی هسته ای بر صلح آميز بودن فعاليتهای هسته ای ایران ، تالش برخی از دول اروپایی برای محروم 
روند را کردن ایران از دستيابی به سوخت  بومی  هسته ای را حرکتی  استعماری دانسته و تداوم  این 

 .به نفع ملت ایران نمی دانيم
 ما نمایندگان ضمن درخواست ازمسئولين ذیربط جهت تقویت تيم مذاکره کننده بر مشارکت همه -3

 .دستگاههای ذیربط وحضور نمایندگان آنان در این مذاکرات تاکيد می نمایيم
مه اخير فی مابين مذاکره  با توجه به ابهامات  و نگرانيهای نمایندگان ملت نسبت به موافقت نا-4

 نوامبر شورای 25کنندگان جمهوری اسالمی ایران و نمایندگان  اتحادیه اروپا اعالم می کنيم نشست 
حکام یکی از محلهای آزمون پایبندی طرفهای اروپایی به تعهدات خویش است و در صورتی که آنان به 

نده هسته ای ایران عمل ننمایند نخستين و بدیهی  ترین تعهد خود در راستای عادی سازی پرو
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از حق قانونی خود برای الزام سریع دولت به از سرگيری غنی 

 .سازی و اتخاذ تصميمات الزم استفاده خواهند کرد
 قانون اساسی راجع به لزوم تصویب موافقت نامه های بين المللی توسط مجلس 77 با توجه به اصل -5

المی و این که اتخاذ تضميم درالحاق یا عدم الحاق جمهوری اسالمی ایران به پروتکل شورای اس
  صرفا در صالحيت مجلس شورای اسالمی است، از ریيس جمهوری محترم بعنوان 93+ 2الحاقی  

ریيس شورایعالی امنيت ملی می خواهيم به منظور اعمال نظارت مجلس شورای اسالمی ضمن ارایه 
يرامون مذاکرات انجام یافته  تاکنون، تمهيدات الزم جهت حضور مستمر نمایندگان از اطالعات شفاف پ

 .مجلس شورای اسالمی در روند تصميم سازی و مذاکرات اتخاذ نمایند
  

يي شديم و اين  آميز هسته تكنولوژي صلح ما با همت و تالش خودمان صاحب: سيدمحمد خاتمي
  .تپيروزي بزرگ از افتخارات دولت بنده اس
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والمسلمين سيدمحمد  االسالم ، حجت)ايسنا) به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران

با حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤاالت آنها  خاتمي روز چهارشنبه پس از جلسه هيأت دولت
يي  شده و حقي آه براي توليد برق از انرژي هسته  آارهاي انجامها و برنامه بنده با توجه به: افزود
دوران اين  تصميم به انجام اين آار گرفتم آه انجام شد و اين آار را به عنوان يك دستاورد مهم در داريم،

دغدغه و نگراني دارم،  دانم، همچنين بيش از همه هم دلبسته اين آار هستم و نسبت به آن دولت مي
به عنوان آسي آه در دوران   افراد در اين زمينه حسن نيت و دغدغه دارند، ولي منالبته تمام

اين آار انجام گرفت، بيش از همه بايد نسبت  ام و با نظر موافق مقام معظم رهبري مسؤوليتم، با اراده
  .به اين مسأله حساسيت داشته باشم و دارم

آنچه در جريان اين : گفت يي با اروپا نيز مسائل هستهجمهور با اشاره به توافقنامه اخير در زمينه  رييس
اين امر بود آه ما صاحب اين حق  توافقنامه پيش آمد، اعتراف رسمي و صريح آشورهاي اروپايي به

گفتند ما بازهم اين  بزرگي است البته اگر آنها نمي اين پيروزي. هستيم و حق داريم آن را اعمال آنيم
اروپا اين حق را پذيرفته است و با آاري آه ما آرديم، امروز چين،  امروزداشتيم اما  NPT حق را طبق

آنند، در آژانس هم اين مسأله  آشورهاي دوست با اروپا به اين حق اعتراف مي آشورهاي غيرمتعهد و
  .ايم پيروزي بزرگي است بنابراين آنچه به آن رسيده. گيرد و تأييد قرار مي مورد تأآيد

وجه حاضر  هيچ حال آه به مصالح و خط قرمزهايمان پايبند هستيم به  در عينما: وي اظهار داشت
خواهيم به  وجه نمي به هيچ ايم آه نيستم از تهديدات و خطرات استقبال آنيم، به همين دليل هم گفته

نيت ببرند، بايد با پذيرش تبعات آن به شوراي ام البته اگر زور باشد و بخواهند ما را. شوراي امنيت برويم
ما را به شوراي امنيت ببرند اروپا و آمريكا نفعي زيادتر از ما  هم برويم اما معلوم هم نيست آه اگر

بينند آمتر از ما باشد، ولي به هر حال رفتن به شوراي امنيت  خساراتي آه آنها مي داشته باشند، يا
حق  لحاظ حقوقي از اينتواند ما را به  ما مطلوب نيست زيرا در اين صورت شوراي امنيت مي براي

  .محروم آند
رفتن پرونده  ساز گاه حاضر نيستيم زمينه به گزارش ايسنا وي با تأآيد بر اين آه به دست خود هيچ

امنيت ما را از اين حق  درست است آه اگر شوراي: يي ايران به شوراي امنيت باشيم، افزود هسته
اش را بپردازيم اما مصالح  بايد هزينه. آن برويم بايد زير باراي انجام داده و ما هم ن محروم آند، آار ظالمانه

يا بدون هزينه از حقمان دفاع آنيم، به عالوه، ما در مسير توسعه  آند آه با هزينه آمتر ملي ايجاب مي
ها و  ساله پيشرفت، جذب سرمايه انداز بيست تواند چشم ها مي ها و تحريم محروميت هستيم، بنابراين

  .وژي را از ما بگيردتكنول ايجاد
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را با هزينه آمتر  هاي پيشرفت جامعه آنيم، زمينه ما بايد در عين اينكه از حقمان دفاع مي: خاتمي گفت
قيمت گران طي آنيم، اين مسير  دهد، آه مسير توسعه را با تسهيل آنيم، ملت به ما اين حق را نمي

حال دفاع از  هاي درازمدت با دنيا و اروپا و در عين يهمكار ما با. تر طي آرد توان هرچه بهتر و ارزان را مي
  .رفت و آدام انسان عاقلي است آه اين را قبول نكند؟ حق مشروعمان پيش خواهيم

 آه البته -ايم  پذيرفته آنچه رخ داده، اين است آه ما داوطلبانه تعليق را: جمهور خاطرنشان آرد رييس
و بر اساس همين توافق هم عمل  ايم م به توافق رسيده با آژانس ه-براي تعليق هم تعريفي هست 

  .شناخته شده است خواهيم آرد و در مقابل، حق اعمال حقمان به رسميت
ماه يا شش ماه اما   ايم پنج نگفته: وي با بيان اينكه زمان مشخصي تعيين نشده است، در اين باره گفت

نكرد، ما نيز ديگر تعهدي در مقابل  هداتش عملآامال ايستگاههايي وجود دارد آه اگر طرف ديگر به تع
  . شوراي حكام است- در آخر نوامبر -آينده   اجالس هفته-آنها نخواهيم داشت، اولين ايستگاه 

آه ديگر نيازي  گزارش آقاي البرادعي مثبت بود و در آن به صراحت اعالم آرد: خاتمي خاطرنشان آرد
شدن  اين يعني خارج. بگيرد العاده مورد بررسي قرار وقاي ايران به صورت ف ي هسته نيست مسأله

اين يك پيروزي و معنايش اين است آه ما در  .العاده و به صورت طبيعي درآمدن آن پرونده از حالت فوق
  .مان عادي است پرونده سازي داريم و آژانس هستيم و حق غني

اين آه ما به  تضمين به. ضمين استدر همين توافقنامه تضمين در مقابل ت: جمهور تأآيد آرد رييس
آه ما از اين حق  شويم، در مقابل تضمين آنها به ما اين است هاي اتمي منحرف نمي سوي سالح

بيني  توانيم پيش ما نيز نمي شايد عمل نكنند،. اي شويم برداري آنيم و داراي چرخه سوخت هسته بهره
  .خواهند همكاري آنند بيشتر مي ن بارها اي دهم آه اروپايي آنيم، البته احتمال زيادي مي

از . درست برداريد گام اول را: ها و شوراي حكام، گفت جمهور خطاب به اروپايي به گزارش ايسنا رييس
اگر در گام اول شوراي حكام يك  .اعتماد و ابراز حسن نيت ايران استفاده آنيد و حسن نيت نشان دهيد

به ما اطمينان و اميد بيشتر براي اعمال  ، گامي است آهتصميم مناسب منطبق منافع و حق ما گرفت
  .دهد حقمان مي

بررسي  شوند و مسائل را در نيمه دسامبر گروههاي آاري تشكيل مي: چنين خاطرنشان آرد وي هم
چگونه بايد به آنها  آورند، از جمله آن اين است آه ما آنند، همچنين سر سه ماه، نتايج آار را مي مي

آميز  تضمين بدهند آه تكنولوژي صلح سازيم و آنها هم چطور بايد به ما  سالح اتمي نميتضمين بدهيم
ندهند و به قولشان عمل نكنند، طبيعي است آه ما هم  اگر اين تضمين را. دهند اي را به ما مي هسته

  .پايبند نباشيم
. ايم آوتاه نيامده وجه چآنچه به دست آمده در مسير مصالح ملي بود و به هي: خاتمي مجددا تأآيد آرد

معنا نيست آه تمام مشكل حل  پيروزي به اين. آنند نظراتشان محترم است آه اظهارنظر مي آساني
سياسي يك نبرد نيست، چرا ما فقط  مگر مذاآره. ما در يك روند مذاآره قرار داريم. شده است

طقي و اهل دفاع از حقوق خود و وگو من اهل گفت ما. هاي نظامي بكشانيم خواهيم نبرد را به صحنه مي
اما حق ما . دهد از حقوقش بگذريم و نه ما حاضريم بگذريم مي نه ملت به ما اجازه. ملتمان هستيم

ايم توقف و اين آه حقي از ما  ما گفته. دهيم وقت انجام نمي تعليق را هيچ ايم آه چيست؟ ما آي گفته
اين  ايم و جلو ه گامي به سوي تصويب اين اصل برداشتهتنها نپذيرفتيم بلك پذيريم و نه نمي سلب شود را

ايم آه گام  گرفته المللي محروم آنند ها به شوراي امنيت برود و ما را به لحاظ ضوابط بين آه پرونده
هاي ما نيز بايد  داريم آه طرف آميزي است، ولي به معناي پيروزي نهايي نيست زيرا مراحلي موفقيت

  .هند و به تعهدشان عمل آنندحسن نيت خود را نشان بد
تصميماتي آه گرفته  شده و ي مهم، انجام  ي اين مساله رييس جمهور تأآيد آرد آه توافق نظام درباره

  .شود، اعتماد، عزم و تصميم و اراده نظام را پشت سر خود دارد مي
مقام معظم  صيهآقاي روحاني به اصرار بنده و تو: وي از حسن روحاني سپاسگزاري آرد و ادامه داد

بايد هدايت شود، به اين  رهبري اين مسؤوليت را پذيرفت، ما معتقدم بوديم آه اين مسأله مهم است و
تواند به اين مسأله بپردازد، ايشان  مي نتيجه رسيديم آه آقاي روحاني با توجه به اشرافي آه دارد

آقاي . محور آار، ايشان استفرمودند و با حكم بنده،  داوطلب نبود، بنده خواهش آردم و رهبري
  .آار آرده است روحاني فداآارانه در اين زمينه

آه در پاريس و قبل از  مذاآراتي: آننده با اروپاييان تقدير آرد و گفت چنين از تيم مذاآره جمهور هم رييس
آميز  مسائل صنعتي و تكنولوژي صلح ما تنها در. آن در وين و جاهاي ديگر شد از افتخارات نظام است

ديپلماسي نيز با دقت و قوت مذاآرات صورت  آنيم، در عرصه اي نيست آه افتخار آسب مي هسته
چيزي بيرون بيايد ملت از استحكام و منطقي بودن اين  گيرد و اگر روزي به عنوان اسناد مذاآرات مي

  .مذاآرات خشنود خواهد شد
ايم اما معتقديم  ايستاده مان لح و منافع مليدهيم آه روي مصا به ملت ايران اطمينان مي: خاتمي افزود

آمتر و منفعت بيشتر بايد اين مصالح را تأمين  خردمندانه، عاقالنه و با تعامل با دنيا، با منطق، هزينه
خواهد مردم ما را از پيشرفت و توسعه محروم  بدخواهي آه مي با چنين رفتاري، با اراده سياسي. آرد

يد مسير توسعه را با هدف رشد هشت درصد صنايع مختلف پيش ببريم، با ما. آنيم آند مقابله مي
آنيم،  ايم آه در خيلي مسائل خودآفا هستيم و خدمات صادر مي و به درجاتي رسيده امكاناتي را داريم

تكنولوژي  حال حق قانوني خود را اين مسير را با هزينه آمتر و منفعت بيشتر طي آنيم و در عين بايد
ها از  سلب آردن بهانه خواهد، همچنين اتمام حجت و اين امر صبوري و مذاآره مي. آنيماي حفظ  هسته

دهم  هاي ماست و به ملت اطمينان مي موفقيت ايم يكي از دست ديگران؛ معتقدم تا آنجا آه پيش رفته
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 هيأتي هم آه داريم مسؤول است و آقاي روحاني با آمال آه هم رهبري نظارت دارد و هم ما هستيم،
  .آند، من اميدوارم مصالح آن را اجرا و تأمين مي جديت و توانمندي مصوبات نظام و

هرجا هم . گفت توان صد در صد چيزي بيني نسبي آرد ولي نمي توان پيش براي آينده مي: وي ادامه داد
 را حقمان است آه اين مسير اندازد دست ما باز است و احساس آنيم اين روند منافع ما را به خطر مي

  .ادامه ندهيم
والمسلمين سيدمحمد  االسالم حجت ،(ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران 

خبرنگاران پس از جلسه هيأت دولت درباره  جمهور، روز چهارشنبه در ادامه پاسخ به خاتمي رييس
ها پيشنهاد  ها و انگليسي ياشغال عراق توسط آمريكاي قبل از: الشيخ، يادآور شد مسائل عراق و شرم

آس از  آه بگذاريد اين مسأله را با روند درستي طي آنيم، هيچ بنده به آقاي آوفي عنان اين بود
هايي آه  حل مشكل هم، اشغال سرزمين عراق و مصيبت راضي نبود، اما راه حاآميت صدام بر عراق

  آه قدرت-هاي عراق به عالوه مصر  سايهبنده پيشنهاد دادم آه هم. روست، نبود آن روبه امروز ملتش با
و نظر   به عالوه پنج دائم شوراي امنيت با حضور خود آقاي آوفي عنان-مهمي در دنياي عرب است 

به مردم عراق، ارائه  ايشان نشست داشته باشند و فكر آنند و راه چاره را با در نظرگرفتن زيان آمتر
توانند مشكالت  به اين آه خيلي زود مي ها داشتند و اطمينان آنند، آن وقت قطعا با غروري آه آمريكايي

هم با اين آه از ايده من استقبال آرد، نتوانست آن را  را حل آنند، زير بار نرفتند و آقاي آوفي عنان
  .بپذيرد
آمريكا را گرفتار  بيني ما درست از آب درآمد، اشغال هم خود امروز پيش: جمهور خاطرنشان آرد رييس
اند  امروز به اين نتيجه رسيده هم مصيبتي بزرگتر از مصيبت صدام براي ملت مظلوم عراق رخ داد،آرد، 

امنيت هستند بنشينند و مسائل را  آه آشورهاي همسايه به عالوه آشورهايي آه عضو شوراي
  .آنيم بررسي آنند و ما هم با آمال ميل استقبال مي

آمريكا مذاآره  الشيخ به معناي اين نيست آه ما با ت شرموي در ادامه تأآيد آرد آه استقبال از نشس
حيثيت، استقالل و آزادي و  ما هر آاري آه از دستمان برآيد، براي حل مشكل عراق، تأمين. آنيم مي

يافتن اشغال عراق و  هاي ما پايان خواسته دهيم، البته يكي از سازندگي و پيشرفت اين آشور انجام مي
آنيم، همچنين هر راهي و هر  آه حتما از آن دفاع مي  خود و انتخابات استحاآميت ملت بر سرنوشت

اما اين آه به طور ويژه با آمريكا . داشته باشد مورد استقبال ماست آاري آه هزينه آمتري براي عراق
آمريكا قبل از اين آه بخواهد مذاآره آند، بايد روش . باشيم در دستور آار ما نيست مذاآراتي داشته

خودشان  در حالي آه آارشناسان. را تغيير بدهد، البته اگر عاقل باشد و به نصايح ما گوش بدهد خود
آرده است و امروز  گويند آه آمريكا در ورطه و مردابي گرفتار شده آه خودش در عراق ايجاد نيز مي
ات پيدا آند، تا ملت عراق نج ما نيز حاضريم آمك آنيم آه نجات پيدا آند. خواهد نجات پيدا آند مي

ندارد، ما انتظار داريم بوش پس از پيروزي خود  وگرنه هيچ دستوري براي مذاآره با آمريكا در آار ما وجود
تر نسبت به مسائل برخورد آند تا هم زياني به  تر و حكيمانه عاقالنه اي آه از گذشته دارد، با تجربه

  .ا بهتر و بيشتر تضمين شودوارد نشود و هم منافع درازمدت ملت آمريك آشورهاي ديگر
اند؟ خاتمي پاسخ  آرده يي را تأييد خبرنگاري پرسيد آه آيا مقام معظم رهبري نيز بيانيه توافق هسته

  .داد آه اصل قضيه بيانيه مورد تأييد ايشان قرار گرفته است
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

    گفت پاسخ  منتقدانش  ه ب  سيستاني اهللا آيت
  ٢٠٠۴ نوامبر  18 – ١٣٨٣ آبان 28ه پنج شنب:اعتماد
   امريكا تقريبا بطور آامل  ارتش  و آنار فلوجه  در گوشه  پراآنده هاي نظر از درگيري صرف:  الملل  بين گروه
 تكرار   خود براي هاي قشه ن  تهيه  سرگرم  ائتالف  نيروهاي  و فرماندهان  تسخير خود در آورده  شهر را به اين
 . هستند  و لطيفيه  مانند موصل  مرگ  از مثلث  ديگري  در شهرهاي  عمليات اين

   ادامه  همچنان  از فلوجه  مناطقي  امريكا عليه  ارتش  هوايي  خبر داد حمالت  الجزيره  شبكه  حال در اين
   را جنگجويان  امريكا آنان  دولت  آه مسلحي افراد   مراآز تجمع  آخرين  امريكايي هاي  و جنگنده داشت
   در اين  خانه  به  خانه وجوي  داد جست  گزارش  هم  العربيه  حال در اين. آردند  باران نامد گلوله  مي خارجي

 شهر   مختلف  از مناطق  درگيري  صداي و هر از چندگاهي.   است  پيشرفت  در حال  با آندي شهر جنگزده
   و رو به  زير آوار قرار داشته  همچنان  عمليات  اين  از قربانيان  تعداد زيادي  آه در حالي. رسد  مي  گوش به

 . هستند تحليل
   عمل  به  شهر ديدن  خود در اين  ديروز از نيروهاي  هم  در عراق  امريكايي  نيروهاي  فرمانده  آيسي جرج
 داوود وزير  قاسم. ها نيست  تروريست  ديگر جاي فلوجه:   خود گفت  همراه  خبرنگاران  ودر آنجا به آورده
 وشمار دستگير   آشته  فلوجه هاي  نفر در درگيري1600   آم  خبر داد دست  هم  عراق  دولت  ملي امنيت
 . نفر رسيد1100   به شدگان
   همزمان  آه وصلاما شهر م.  داشت  هزار نفر جمعيت300   آن  به  امريكايي  نيروهاي  ازحمله  پيش فلوجه

 بود نيز شاهد   در آمده  ناشناس  تسخير افراد مسلح  به  در فلوجه  ـ امريكايي  عراقي  نيروهاي با عمليات
 با   عراق  گارد ملي  خبري  منابع  گزارش به.  امريكا بود  وارتش  عراقي  مشترك  نيروهاي  گسترده عمليات
 و با   آرده  شهر را آامال پاآسازي  اين  غربي  بخش  آرد عراقي  پيشمرگ  نظاميان  از شبه  گرفتن ياري
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   شهر آماده  اين  شرقي  بخش  به  حمله  شهر خود را براي  دو بخش  آننده  متصل  هاي  پل  تمامي بستن
 . آنند مي
   شمالي هاي  را از لوله  بار ديگر صدور نفت  آرآوك  نفت هاي  لوله  به  خمپاره  چند گلوله  اصابت  ميان ر ايند

   خود نزديك  پايان  به  در فلوجه  جنگ  است  مشخص  آنچه  اعتقاد آارشناسان به. آرد  دچار اختالل عراق
  آارشناسان. قرار دارد  ابهام  در پرده  همچنان امريكا  ارتش  گسترده  عمليات  بعدي شود اما هدف مي

 امريكا   ارتش  را براي  بلند مدتي تواند پيروزي  نمي  در فلوجه  عمليات  معتقدند، اآتفا به  امريكايي نظامي
   دولت  از چارچوب عراقي(  سني )  از احزاب  تعدادي  خروج  به  با توجه  بخصوص  مساله اين.  بار آورد به

 .  است  بسيار حايز اهميت  در فلوجه  عمليات  به  در اعتراض  عراق موقت
   به  نسبت  غير عراقي  از افراطيون  شديد برخي  انتقادهاي  به  در واآنش  سيستاني اهللا  آيت  ميان در اين
   داشته آشور را مد نظر  عمومي  تا منافع  خواست  عراق  از مردم  فلوجه  در مورد حوادث  ايشان موضع

  هاي  از شخصيت  برخي  آه شود در حالي  مي اشاره. آنند  خودداري  احساسي هاي باشند واز واآنش
   در اتهام  سعي  الجزيره  شبكه  از جمله يي  ماهواره هاي  از شبكه  تعدادي  با همراهي  افراطي سياسي

  اهللا  آيت  اشغالگر امريكا دارند اطرافيان ولت د  آن  تبع  و به  از شيعيان  جانبداري  به  سيستاني اهللا آيت
 و   را در مورد نجف  آامال مشابهي  مواضع  عراق  شيعيان  بزرگ  مرجع  اين  باورند آه  بر اين سيستاني

 .  است  اتخاذ آرده فلوجه
   و براي ده گذار  تمام  نيمه  خود را در لندن  معالجه  هستند ايشان  مدعي  سيستاني اهللا  آيت منتقدين
   دارد اما در مورد فلوجه  موثري  دخالت  عراق  انتخابات  و در مساله  است  شهر بازگشته  اين  به  نجف نجات
 .  است  اختيار آرده سكوت

  چنين:   گفت  گروهي هاي  رسانه  به  سيستاني اهللا  در دفتر آيت  آگاه  منبع ها يك  اتهام  به در واآنش
 ما از  آند آه  مي  را دنبال  ديگري پذيرد اهداف  مي  انجام  فلوجه  حوادث ا دستاويز قرار دادن ب  آه اتهاماتي

 خود   تكرار مواضع  به  نيازي  سيستاني اهللا آيت:  تاآيد آرد  حال  در عين  منبع اين.   داريم  آاملي  آگاهي آن
   اشغالگران  به  را نسبت  سيستاني اهللا آيت  خواهد مواضع  مي  آه  ندارد هر فردي  اشغالگران  به نسبت

   مرجعيت  در مورد سكوت  منبع اين. آند  رجوع  رابطه  در اين  ايشان هاي  فتواها وبيانيه تواند به بداند مي
آند،   مي  پيروي  عمومي  برخورد با مسائل  براي  خاصي  از روش مرجعيت:   گفت  فلوجه  حوادث  به نسبت
   راستا مرجعيت  وفتوا ودر اين  صدور بيانيه  نه  است  مشكل  حل  نحوه  است  مهم  مرجعيت اي بر  آه آنچه

 .  خود نيست  تغيير روش هرگز حاضر به
   دآتر حسين  ميان شود در اين تر مي  گرم  روز در عراق  روز به  هم  انتخاباتي هاي  روند فعاليت  ميان در اين

 از   آه  سيستاني اهللا  آيت  به  و نزديك  مستقل  سياسي هاي  شخصيت  از مهمترين  يكي شهرستاني
   منصوب  انتخابات  ورود به  براي  شيعه  احزاب  بين  هماهنگي  پيگيري  آميته  رييس  سمت  به  ايشان جانب

 .خواهد شد   امنيتي  اوضاع تر شدن  شاهد بحراني  عراق  اوضاع  انتخابات  تعويق  آرد در صورت شد اعالم
 تايمز   نيويورك  گذشته  دوشنبه  خطر سرمقاله  اعالم  به  در پاسخ گفت  مي  با راديو سوا سخن  آه وي

   يك  آامل  تسلط  مخالف  سيستاني اهللا آيت:   گفت  شيعيان  دست  به  عراق  حكومت  شدن  قبضه  به نسبت
 .  است  عراق  بر آينده  خاص قوميت

   خود را براي  عراقي  ترآمن  آرد احزاب  اعالم  عراق هاي  ترآمن  جبهه  رييس  عبد اهللا وق دآتر فار همچنين
 .آنند  مي  واحد آماده  ليست  با يك  انتخاباتي  مبارزات ورود به
 در   آرد مشارآت  اعالم  در عراق  انتخابات  اجراي  مستقل  آميته  رييس  الهنداوي  عبدالحسين  ميان در اين

   مرحله پذيردأ اولين  مي  انجام  در دو مرحله  سراسري تخاباتان
   به  آنها آنگاه  يافتن  و رسميت  احزاب  اين  از ثبت  پس  آه  است  سياسي هاي  و جنبش  احزاب  نويسي نام

   تاآنون اوي هند  گفته به. آنند  معرفي  انتخاباتي  مبارزات  خود را براي شود نامزدهاي  مي  داده آنها اجازه
   عراق  از اقصا نقاط  گروه60
 . آنند  شرآت  نفر در انتخابات  ميليون14شود   مي بيني  اند و پيش  آرده  نويسي نام

   جمهوري  از جمله  آشور جهان14 در   با عراق  همزمان  عراق  سراسري  خبر رسيد انتخابات  ميان در اين
 . برگزار خواهد شد  عراقي پناهنده هزار 420 حدود   براي  ايران اسالمي
   شده  اعالم  انتخاباتي هاي  موعد آغاز فعاليت  عنوان به(  روز ديگر27آمتر از ) دسامبر 15شود   مي اشاره
 .  است

 
ي سال گذشته به عراق و  ي سفر به انگليس، متحد آليدي آمريكا گفت آه حمله ژاك شيراك در آستانه

 .تر ساخته است خلع صدام جهان را خطرناك
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به نقل از خبرگزاري رويتر، اظهارات ژاك شيراك، رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي توني بلر،  سي حاآي از آن بود آه تالش.بي.ي خبري بي وگو با شبكه جمهور فرانسه در گفت

 آمريكا بر سر جنگ عراق چندان موفقيت -ي فرانسه ود روابط تخريب شدهنخست وزير انگليس جهت بهب
 . آميز نبوده است
تر شده است، ترديدي  من در هيچ صورتي اطمينان ندارم آه آسي بتواند بگويد جهان امن: شيراك گفت

 .وجود ندارد آه تروريسم افزايش داشته است
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ت بود اما در عين حال باعث بروز برخي از برخي جهات رفتن صدام اقدامي مثب: شيراك افزود
ها نظير بسيج تعدادي از زنان و مردان آشورهاي اسالمي شد آه اين امر جهان را مكاني  العمل عكس
 .تر ساخت خطرناك

قرار است ژاك شيراك به منظور ديدار با توني بلر، نخست وزير، ملكه اليزابت و سران تجاري انگليس روز 
 . شودپنجشنبه عازم انگليس 

 آه پس از يك دوره رقابت Entene- cordialeي  وي قرار است در جشن صدمين سال امضاي توافقنامه
 .هاي دو آشور امضا شد، حضور يابد جهت همكاري

اش با جنگ عراق باعث شد تا دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا، فرانسه  هاي جدي شيراك آه مخالفت
 . هاي بي دريغ بلر از حمله را زير سوال برده است  حمايترا بخشي از اروپاي قديم بنامد،

ي تايمز گفت آه قبل از حمله از انگلستان خواسته بود بوش را جهت  وگو با روزنامه شيراك در گفت
 .احياي روند صلح خاورميانه در قبال حمايت لندن از جنگ تحت فشار گذارد

مطمئن . انجام داد اما در عوض چيزي دريافت نكردانگليس حمايتش را : رييس جمهور فرانسه تصريح آرد
 .نيستم آه اين نيز ماهيت و طبيعت دوستان آمريكايي ما باشد

ما : آن زمان به توني بلر گفتم«:  انگليس طي سال گذشته گفت-وي ضمن يادآوري آنفرانس فرانسه
شته باشد، پس سعي هايي دا مواضع متفاوتي در قبال عراق داريم، موضع شما بايد حداقل استفاده

  ».آنيد در قبال اين حمايت روند صلح خاورميانه را احيا آنيد
  

ي   تن از غير نظاميان عراقي در منطقه29ي خبري العربيه از آشته و زخمي شدن بيش از  شبكه
 .مسكوني نينوا خبر داد
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به دليل اصابت چندين : خبرنگار العربيه اظهار داشت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 تن از مردم اين منطقه آشته و زخمي 28ي مسكوني در نينوا بيش از  ي توپ به يك منطقه گلوله
 .شدند

ي مسكوني در نزديكي استانداري اين  هاي توپ در مرآز اين منطقه اين گلوله: خبرنگار العربيه گفت
ها و زخميان به بيش  ي تجاري و مسكوني آمار آشته دليل شلوغ بودن اين منطقهشهر اصابت آرد و به 

 . تن خواهد رسيد28از 
ي غرالنيه واقع در نزديكي فرودگاه موصل  هم چنين پايگاه نيروهاي آمريكايي در منطقه: وي تصريح آرد

مالت منجر به نيز امروز هدف حمالت موشكي قرار گرفت و بر اساس اطالعات به دست آمده اين ح
هاي جاني و مالي در اين پايگاه آمريكايي شده است آه تاآنون آمار دقيقي از اين تلفات به  خسارت

 .دست نيامده است
ي تلويزيوني الجزيره از شنيده شدن صداي يك انفجار قوي در غرب بغداد و در  از سوي ديگر شبكه

 .نزديكي فرودگاه بغداد خبر داد
 به نقل از شاهدان عيني بيان داشت، اين انفجار منجر به منهدم شدن دو ي تلويزيوني اين شبكه

 .خودروي نظامي و يك خودروي غير نظامي در مسير فرودگاه بغداد شده است
بر اساس اطالعات شاهدان عيني بسياري از افرادي آه در داخل اين خودروها بودند، : الجزيره افزود

 .اند ان به بيمارستان اطراف منتقل شدهاند و برخي از زخمي آشته و زخمي شده
  .اند ي خبري بيان داشت، اين خودروها در حال حمل تجهيزات به فرودگاه بغداد بوده اين شبكه

  
// حضور نيروهای ِویژه کماندویی اسرایيل در موصل ، بعقوبه/اعدام و کشتار وحشيانه مردم عراق 

 خالص به مجروحين دستور سرفرماندهی نيروهای مارینز جهت شليک تير 
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اعدام و کشتار مردم و شبه نظاميان در فلوجه و زدن تير خالص به مجروحان بدستور سرفرماندهی 
 . بوده است ) مارینز( نيروهای

نظاميان به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازمنابع خبری ، بدنبال اعدام بيش ازهفتاد تن ازمردم وشبه 
درفلوجه وپخش صحنه های زدن تير خالص به مجروحين و کشتارعجيب وعلنی غير نظاميان در نهایت 

قساومت توسط نيروهای آمریکایی در این شهر، برخی از سربازان آمریکایی در جنوب فلوجه به نيروهای 
وق خود را اجرا کنيم و ما در این مورد بی گناه هستيم و باید دستورات ما ف: گارد ملی عراق گفته اند

 .گرنه خود نيز با دادگاه واعدام صحرایی و کد قرمز روبرو می شویم 
فرماندهان آمریکایی مستقيما دستوراعدام : یک فرمانده گارد ملی عراق در بغداد به خبرنگاران گفت 

 .وکشتار را داده اند و دست سربازان خود را در کشتار مردم عراق باز گذاشته اند 
صحنه پخش شده از مسجدی در فلوجه که در آن فرد زخمی شده با تيرخالص می : ذعان کردوی ا

 .شود، در جای جای فلوجه و بسياری از نقاط عراق توسط جنایتکاران تکرار شده است 
واحدهای اعدام اطالعات ارتش آمریکا برای تکرار جنایات خود به شهرهای موصل و بعقوبه : وی گفت
خبرها از فلوجه حاکی است سربازان آمریکایی پتوهای اهدایی هالل احمر به مردم آخرین .رفته اند

 .فلوجه را به سرقت برده اند
ازسوی دیگرنيروهای ویژه کماندویی رژیم اسرایيل در قالب دو گروهان در موصل و بعقوبه به کشتار مردم 

نيروهای ضد ضربتی واکنش نيروهای ویژه و کماندویی ارتش اسرایيل که به .عراق ادامه می دهند
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سریع معروف هستند درقالب دو گروهان یکصد نفری به کشتارمردم و مسلحين در موصل و بعقوبه 
 .مشغول هستند

این واحدها که درنجف و فلوجه پيش قراول کشتارغير نظاميان وعناصرشبه نظامی بودند با هماهنگی 
قوبه درنهایت قساومت هر جنبده ای را زیر واحدهای هوابرد آمریکا طی دو روز گذشته درموصل و بع

 .آتش می گيرند
گزارش منابع خبری حاکيست که هواپيماهای آمریکایی در روزهای گذشته شبه نظاميان و منازل مردم 

 .را زیرآتش و بمباران گرفته اند
عدادی از  هزار نيروی خود را به همراه عناصر اسرایيلی ، گروهک منافقين و ت25ارتش آمریکا هم اینک 

نيروهای لهستانی و انگليسی جهت سرکوب و تشدید حمالت خود عليه شهرهای فلوجه ، بيجی ، 
 .رمادی، موصل و بعقوبه به این مناطق گسيل داشته است

 هزار تن 28نيروهای تقویتی آمریکا با اعزام سه هزارتن دیگرازآنان ازمقر آمریکایيها درکویت صبح امروزبه 
 .بالغ گردیده است

 وهليکوپترهای 2 و تندوربولت16 و اف 18 پرواز و بمباران توسط هواپيماهای اف 69ازروزگذشته بيش از
 .کبرا وآپاچی عليه اهدافی درموصل ، رمادی ، بعقوبه و فلوجه صورت گرفته است

 عراقی دردو روز گذشته بویژه در بعقوبه ، موصل و رمادی 360گزارشهای رسيده حکایت ازکشتار بيش از
 .اردد

 تانک و 470آمریکایيها صبح امروزدربعقوبه وموصل ازگازهای فلج کننده استفاده کرده اند وبيش از
 ميلی متری و نفر 120نفربروانواع خودروهای نظامی بویژه خودروهای توپ دارجنگ شهری مجهز به توپ 

 .برهای موشک انداز آبی وخاکی رادر نبردهای بعقوبه و موصل شرکت دادند
اميان مسلح دراین شهرها فاقد سالح نيمه سنگين هستند و نتيجه این جنگ نابرابردورتازه شبه نظ

 .کشتاردرموصل و بعقوبه و بزودی دررمادی خواهد بود
بسياری معتقدند اکثریت جنگ جویان جوانان سنی عراقی هستند که فاقد آموزش و مهارت های جنگی 

ود نظاميان اسرایيلی طراحی جنگ های اخير سنگين شهری هستند ودر همين راستا گفته می ش
 .نيروهای آمریکایی را برعهده داشتند

 
کشته شدن / عراقی در بيجی و رمادی60کشته و زخمی شدن بيش از /  پليس عراقی 60ربوده شدن 

 عراقی همکاری کننده با نيروهای آمریکایی 40
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 .  پليس عراقی در نزدیکی مرز اردن ربوده شدند60بيش از:يه اعالم کردشبکه خبری العرب
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاین شبکه خبری،  دوپليس عراقی که توانسته بودند ازربوده شدن 

 پليس عراق یکشنبه گذشته درهتلی 60بيش از : نجات پيدا کنند و خود را به شهر کربال برسانند، گفتند
 .مرزاردن ربوده شدنددرنزدیکی 

 تن ازنيروهای 65: ليث نعمت الکعبی یکی از پليس های نجات یافته ازربوده شدن دراین باره گفت 
 مرد مسلح نقابدارصبح روز 20پليس عراق آموزش دیده درحال بازگشت از اردن به عراق بودند که 
 .ا حمله کردند یکشنبه به هتلی در طرایبيل درنزدیکی مرز اردن وارد شدند و به آنه

آنها پس ازدستگيری نيروهای پليس عراقی با کيسه سرهای آنها را پوشانده و با بستن : وی افزود
 .دستانشان آنها را به سوی منطقه نامعلومی منتقل کردند

 کيلومتری 200انفجار بمب و درگيریهای روی داده دربيجی واقع در :گزارشها دریافتی ازعراق حاکيست
 . زخمی برجای گذشت26 کشته و 14دستکم شمال بغداد، 

انفجار زمانی روی . مرد دیده می شود9 زن و6در بين کشته ها :یک مسئول پليس عراق اظهارداشت
 .داد که یک خودرو شهروندان درمرکز شهر بيجی درمسير جاده ای در حال حرکت بود

ودرو بمب گذاری شده در ارتش آمریکا هم از کشته شدن سه تن از نيروهایش براثر انفجار یک خ
 .نزدیکی بيجی خبر داده است

جسد یک مهندس عراقی که برای : خبردیگر اینکه منابع پليس و بيمارستان شهر تکریت نيزخبردادند
 .نيروهای آمریکایی کار می کرد درحوالی صد کيلومتری شمال بغداد کشف شد 

 30/7اسم مهندس عراقی را ساعت پليس عراق مستقر در تکریت جسد محمد ج: این منابع گفتند 
 .دقيقه به وقت محلی در منطقه الدور کشف کردند

با کشته شدن این مهندس، شمارعراقيهای کشته شده که برای نيروهای آمریکایی کار می کردند 
 . تن رسيد40ظرف دو ماهه گذشته تاکنون در این منطقه به 

 کيلومتری شمال بغداد دوراننده 75بلد واقع در گزارشهای رسيده ازعراق نيزحاکيست، در نزدیکی  شهر
 .ترک صبح امروز کشته شدند 

ما جسد سوخته شده دو راننده : محمد جعفر پزشک  بيمارستان عمومی شهر بلد دراین باره گفت 
 .ترک را دریافت کردیم که آنها به ضرب گلوله از ناحيه سر و شکم کشته شده بودند

دو کاميون حامل دو راننده ترک درمسير بيجی بغداد هدف :   گفتیک افسرپليس عراق دراین باره
 .تيراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند وکاميون آنها به آتش کشيده شد
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با کشته شدن این دوراننده ترک، شماررانندگانی ترکی که درعراق ظرف یک هفته گذشته کشته شده 
وز نيروهای آمریکایی با افراد مسلح در شهر رمادی خبردیگر اینکه درگيریهای امر. اند به هفت تن رسيد

 . زخمی برجای گذاشت 15 کشته و 9
درجریان درگيریهای امروز ميان نيروهای آمریکایی و افراد : منابع پزشکی عراق با اعالم این خبر گفتند

 . تن کشته شدند9مسلح در شهر رمادی 
 مجروح به بيمارستان منتقل شدند اما احتمال 15 تاکنون: منابع پزشکی ضمن تایيد این خبر اعالم کردند

 .می رود تعداد مجروحان افزایش یابند
 تن را تایيد نکرده است اما مسئوالن نظامی پيشتر گفته بودند 9هنوزارتش آمریکا کشته شدن این 

  .ستدرگيریهای پراکنده و محدود ميان نظاميان آمریکایی و افراد مسلح طی روز های گذشته روی داده ا
 

  عراقی را دذ فلوجه کشتند 1600نيروهای آمریکایی بيش از : قاسم داوود
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نيروهای اشغالگر آمریکایی درحمله به شهر :قاسم داوود وزیر کابينه درامور امنيت ملی عراق گفت
 .  عراقی را کشتند1600فلوجه 

نيروهای تحت :  از سایت اینترنتی محيط، وی با اعالم این خبر تاکيد کردبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل
 . تن را کشته و بيش ازیک هزار نفر را دستگير کردند 1600رهبری آمریکا درحمله به شهرفلوجه دستکم 

داوود با اشاره به اینکه دولت موقت عراق از کشته ها انگشت نگاری نموده و تصاویر ویدئویی از آنها 
پس از نشستمان با شهردارفلوجه اعالم کردیم : ه اما اکثرآنان بدون کارت شناسایی هستند افزودگرفت

 . تن گذشت 1052 تن وتعداد افراد دستگير شده از مرز 1600که تعداد کشته های عراقی ازمرز 
 فلوجه این وزیر کابينه در امور امنيت ملی عراق با بيان اینکه تعدادی ازافراد دستگير شده در شهر

نيروهای تحت رهبری آمریکا ازهشت روز قبل باهدف ازبين : مليتهای مختلف عربی دارند عنوان داشت
بردن نيروهای معارض ومردان مبارزعراقی که خواهان آزاد سازی کشورشان از دست اشغالگران هستند 

 .حمله به شهر فلوجه را آغاز کردند وهمچنان ادامه می دهند
 50ایان نوشته است ارتش آمریکا می گوید به طور کامل برشهر فلوجه وافع دراین منبع خبری در پ

کيلومتری غرب بغداد سيطره وتسلط پيدا کرده اما درگيریها با افراد مسلح عراقی در این منطقه همچنان 
 .ادامه دارد

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  آبان27: مرور روزنامه های تهران 

 ٢٠٠۴ نوامبر  17 – ١٣٨٣ آبان 27ه ر شنبچها
روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی و گزارش ها و تحليل های خود را به توافق های هسته 

ای اخير اختصاص داده اند که به نظر عده ای از محافظه کاران يک شکست برای جمهوری اسالمی 
تاوردی بود که در زمان حاضر رسيدن به آن امکان محسوب می شود و از نظر اصالح طلبان بهترين دس

  .پذير بود
 در سرمقاله خود نوشته است با اين توافق، سياست خارجی خون تازه ای در رگ های شرق

  . سياستمداران ما دميده است
سردبير اين روزنامه در عين حال اظهار نظر می کند که ديپلماسی نيازمند دموکراسی است تا 

ان و اروپا امتداد يابد و ايران نه مانند افغانستان و عراق، که به شيوه خويش و با اراده خود موافقتنامه اير
  . وارد جامعه جهانی شود

، سخنگوی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی از توافق های هسته ای ايرانبه نوشته روزنامه 
اولين بار است که اروپاييان و استقبال کرده و گفته است پس از مذاکرات مربوط به جنگ تحميلی، اين 

ايران در زمينه اختالفات فيمابين فارغ از مواضع احساسی و شعاری و به صورت عقالنی و تخصصی 
  . موضوع مذاکرات را به صورت ديپلماتيک و جدی و نسبتا دقيق مذاکره می کنند

حافظه کاران می محسن آرمين علت کاستی ها و ابهامات توافقنامه هسته ای را نه آن چنان که م
گويند ناشی ازناتوانی هيات مذاکره کننده ايرانی، بلکه تصميم گيری های قبلی و ديرهنگام برای 

  . مذاکره خوانده است
 در گزارشی پيرامون پی آمدهای توافق های هسته ای، از قول مقامات آژانس بين المللی همشهری

نس اجازه داده تا از مجتمع نظامی لويزان و مجتمع انرژی اتمی نوشته است که ايران به بازرسان اين آژا
  . کالهدوز بازرسی کنند اما هنوز در انتظار بازرسی از سايت پارچين هستيم 

 از قول سخنگوی وزارت خارجه نوشته ايران نمی خواهد ارزيابی جديدی از ديد آمريکايی ها جام جم
ا بايد ديد که ارزيابی آن ها واقع بينانه هست يا درباره توافق های هسته ای ايران و اروپا ارايه دهد ام

  . نه
به نوشته اين روزنامه، حميدرضا آصفی احتمال ديدار وزيران خارجه ايران و امريکا را در حاشيه اجالس 

شرم الشيخ، که برای مذاکره در باره بازسازی عراق برپا می شود، رد نکرد و گفت در آن جا رييس 
واهد داشت که به طور مستقيم از ديدگاه های جمهوری اسالمی با خبر ديپلماسی آمريکا فرصت خ

  .شود
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  . تمامی روزنامه های صبح امروز گزارش هايی درباره انتخابات آينده رياست جمهوری دارند
 در فهرست نامزدهای احتمالی از اسامی هفت نفر شامل هاشمی رفسنجانی، مهدی ايرانروزنامه 

ريجانی، محمود احمدی نژاد، علی اکبر واليتی و احمد توکلی نام برده کروبی، حداد عادل، علی ال
  . است

دو روز پس از آنکه روزنامه ها از زبان علی الريجانی نوشته بودند که از نامزد نشدن هاشمی 
 رييس مجمع تشخيص مصلحت اين خبر را تکذيب کرده شرقرفسنجانی مطلع شده است، به نوشته 

 عدم حضورش در انتخابات رياست جمهوری براساس اختيار و اراده خود است و گفته است که حضور يا
  .و هيچ خبری را در رابطه با عدم حضور خود در انتخابات قبول ندارند

 جمعيت موتلفه اسالمی هم اعالم داشته که تمرکز اين آفتاب يزددر همين حال، به نوشته روزنامه 
  .  نامزدها را بررسی خواهد کردجمعيت بر روی چهار نفر درست نيست و تمام

 دو هفته قبل خبر داده بود که محافظه کاران چهار نفر يعنی الريجانی، واليتی، احمدی رسالتروزنامه 
  . نژاد و توکلی بررسی می کنند

در حاليکه همه نامزدهای احتمالی و احزاب سياسی از لزوم برنامه ای بودن انتخابات آينده می گويند، 
  . انتخابات آينده هم باز بر روی شخصيت ها متمرکز است و نه برنامه هاايرانزنامه به نوشته رو
 در صدر اخبار خود از قول سحنگوی قوه قضاييه خبر داده که احکام صادر شده درباره آفتاب يزد

  . نمايندگان مجلس ششم قطعی و الزم االجراست و دادسرای تهران بايد آن را اجرا کند
سن ميردامادی، حسين لقمانيان، محمد دادفر، محسن آرمين و فاطمه حقيقت جو  محشرقبه نوشته 

از جمله نمايندگانی هستند که در دوره ششم مجلس دادگاهی شدند و احکام صادره دادگاه برای اين 
  .افراد قطعی شده است

زارشی  پس از نيم قرن تحقق يافته است، گهمبستگیجشن خودکفايی در توليد گندم، که به نوشته 
از باالرفتن ميزان قتل در تهران در طول ماه رمضان و مخالفت فرمانده بسيج با تشکيل ستاد حفاظت 

اجتماعی در قوه قضاييه که به گفته سردار حجازی در خوزستان امتحان شد و نتيجه نداد از جمله ديگر 
  .اخبار روزنامه های روز چهارشنبه تهران است
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