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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 -يم ايرانپروژه اتمي رژ

  
 .بسيار بعيد است , بسته شدن پرونده ايران در نشست نوامبر شوراي حكام 

  ٢٠٠۴ نوامبر  20 – ١٣٨٣ آبان 30ه شنب:ستون جهت اطالع روزنامه جمهوری اسالمی
گزارش دبيرآل آژانس بين , خير عليرغم تمامي عقب نشيني ها و امتيازات واگذار شده در سه ماه ا

, المللي انرژي اتمي تفاوت چنداني با گزارش سپتامبر وي ندارد و بعيد است بر مبناي اين گزارش 
 بندي 138به گفته برخي آارشناسان با آنكه در پايان گزارش . پرونده ايران در شوراي حكام بسته شود 

همچنان به شوراي حكام گزارش ارائه , در زمان لزوم البرادعي اعالم آرده آه دبيرآل , دبيرآل آژانس 
بسته شدن پرونده , خواهد آرد و هيچ گونه اشاره اي به خارج شدن پرونده ايران از حالت بحراني نكرده 

ايران را به ,  اين گزارش 86البرادعي در بند . بسيار بعيد است , ايران در نشست نوامبر شوراي حكام 
بسياري از « شش مورد قصور در ارائه اطالعات و , دو مورد قصور در اعالم , ش شش مورد قصور در گزار

نيز ,  گزارش 78همچنين دبيرآل آژانس در بند . متهم آرده است » قصور در زمينه همكاري , مواقع 
.  ميالدي را با ترديد روبرو آرده است 1993اظهارات ايران در باره توقف آزمايش پلوتونيوم از سال 

به احتمال وجود مكانهاي ديگر غني سازي اورانيوم در ايران اشاره نموده , رادعي دوبار در متن گزارش الب
برخي . خودداري آرده است , از قضاوت نهايي راجع به منشا خارجي آلودگي ها , و به همين دليل 

از هم , دعي است منابع با توجه به موارد نامبرده آه تنها بخشي از نكات منفي گزارش نوامبر البرا
آمريكا و , شوراي حكام و چگونگي تقسيم آار جديد ميان اروپا )  نوامبر25( آذر 5اآنون نتايج اجالس 

 . قابل پيش بيني مي دانند, براي ادامه روند امتيازگيري و تحت فشار قراردادن ايران , آژانس 
  

// در چار چوب مقررات آژانس است  رانی ایاجماع بر حل پرونده هسته ا:  در گفتگو با مهر یگازدک
  محتمل است ري غتي امنی به شورارانیارجاع پرونده ا

 ٢٠٠۴ نوامبر  19 – ١٣٨٣ آبان 29ه جمع
 حکام آژانس در باره یدر نشست شورا:  گفت ی هسته ای انرژی المللني آژانس بی سخنگوکی

 مي مطرح است ، بحث خواهرانی ای هسته ای از طرف ها در باره برنامه های بعضی که از سویشبهات
 . کرد
 و کای آمری را که از سویتمام سئواالت:  گفت ی مارک گازدکنی مهر به وی گزارش خبرنگار اعزامبه

 و ني از مکان ها از جمله پارچی درباره بعضشتري سؤاالت بنی ام و ادهي شود شنیانگلستان مطرح م
 . است ی اتمروگاهي البته عمدتًا درباره ن مگنتس، تابشگردان، وران،ی ای هسته ایبرنامه ها

که قرار بود ) 1960در دهه (  بوشهرروگاهيو ساخت ن1985 از رانی ای هسته ای درباره  برنامه هایسؤال
 مورد همان نی واگذارشد وجود دارد و نظر من دراهي شود وبعد به روسلي ها ساخته و تکمیتوسط آلمان
 قبًال من آنها را ه است کی سؤاالتنی گفته ام و ارانی ایندگیا نمئتي از آن را  به هیبود که بخش

 .دميشن
 ستي حکام چی درباره جو حاکم بر شورای پرسش خبرنگار مهر که نظر جنابعالنی در پاسخ به ایو

 از کشورها در ی گفت بعضدی بارانی درخصوص اکني کره به همان منوال سابق است لتيوضع: گفت 
 دهي عقنی هم بر ای عده اکهي ارجاع دهند درحالتي امنی را به شورارانی ا آن هستند که پروندهیپ

 حل کرد و یگری دقی مساله را از طرنی توان ای کننده است و مدواري خوب و امدهيهستند که اخبار رس
 . را که در اشتباه هستند از اشتباه در آوردیکسان

 به رانی خواهان ارسال پرونده ایه کشورهائ سؤال خبرنگار مهر که چنی مقام آژانس درپاسخ به انیا
 . کردادی به عنوان نمونه اي کانادا و استرالکا،ی هستند از سه کشور آمرتي امنیشورا

 منطقه صورت نی از ای طرح شده ، بازرسرًاي مساله اخنی اعالم کرد اني در ادامه با اشاره به پارچیو
 کی تي امنی ارجاع پرونده به شورانهیه اظهار داشت گز در ادامه با اشاره به فرجام پروندیو. ردي گیم
 . استرمحتملي غنهیگز
 
  است ومي اورانهي مواد اولدي در حال تولرانیا
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 را ومي اورانی سازی غنیتهاي قول داده تمام فعالکهي تنها چند روز قبل از زمانرانی اندی گوی مپلماتهاید

 ی هسته احاتي تواند در ساخت تسلی مواد منی است که اومي اورانهي مواد اولديند در حال تولمتوقف ک
 . رديمورد استفاده قرار گ

 تن 37تمام :" اعالم کردندی غربیپلماتهای دنی فرانسه ای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ی در اصفهان ارائه شده و مقدار نامعلومومين اورالی شده ، به کارخانه تبددي تولومي زرد سنگ اورانکيک

 دي تولزين)  شدهی غنوميران ساخت اوی براهي مورد استفاده به عنوان مواد اولدیگازهگزافلورا (UF6از 
 ". شده است
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 اروپا خبر از هی ارشد اتحادپلماتی سوالنا دری که امروز خاوستي در حالی غربیپلماتهای اظهارات دنیا
 ني حکام آژانس بی جنبش عدم تعهد در شوراندهی نمافي حنني با آژانس داده و حسانری کامل ایهمکار
 . به تمام تعهدات خود عمل کرده استرانی اعالم کرد که ازي نی اتمی انرژیالملل
 وارد رانی و توافقات ای هسته ای برنامه هاراموني بحث پی برا77 از گرو نم و یندگانی امروز نمانيهمچن

 .ند شوی مرانیا
 

  مي ارجاع دهتي امنی پرونده را به شورادی است چرا بابندی به تعهدات خود پارانی اکهيدر حال
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 ی اتمی انرژی المللني حکام آژانس بی جنبش عدم تعهد در شوراییای مسؤول مالزفي حننيحس
 امروز جمعه به ی اتمی انرژی المللنيآژانس ب در 77 از جنبش عدم تعهد و گروه ندهیچهار نما:گفت

 .  روندیتهران م
 بندی به قطعنامه و تعهداتش پارانی گفت افي فرانسه حنی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی پرونده آن کشور را به شورادی گذارد چرا ما بای آن کشور به تعهدات خود احترام مکهياست و در حال
 .مي ارجاع دهتيامن
 نی را به مقصد تهران ترک خواهند گفت و روز دوشنبه به ونی عصرامروز  وی گروه اعزامنی گفت افيحن

 .بازخواهند گشت
 را رانیمساله ا) ندهیهفته آ( روز پنجشنبه ی اتمی انرژی المللني عضو آژانس ب35 به ذکر است که الزم

 اعضاء کای تروی رهبری جنوبیقای کوبا و آفر،ی که مالزستي در حالنی قرار خواهند داد و ایمورد بررس
 گروه ائتالف نیبزرگتر (77 ه گروسي رئزي نری حکام در آژانس را بر عهده دارند  و الجزای شورارمتعهديغ

 . استی اتمی انرژی المللنيآژانس ب) جهان سوم در سازمان ملل
  

   ماه در دستور آار شوراي حكام باشيم3دليلي ندارد هر :موسويان
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يي ايران  هاي موجود هسته يكي از اهداف تعليق براي اعتمادسازي حفظ توانمندي: موسويان گفت
 .است

به گزارش خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران، حسين موسويان، سخنگوي هيات 
رود  يعني وقتي اين موضوع به شوراي امنيت مي: مذاآره آننده ايراني با بيان اين مطلب اظهار داشت

 .گيرند و ما هيچ ترديدي روي اين نداريم الملل از ايران مي اين حق را به عنوان تهديد صلح و امنيت بين
خواهيم خودمان  ما مي: ايم گفت يي رسيده وي با اشاره به اين آه به توانمندي چرخه سوخت هسته

ها حضور داشته باشيم، راي دهيم و اثرگذار باشيم و  ورد سياستدر گروه چرخه سوخت برويم و در م
اند از اين به  بحثي آه وجود دارد اين است آه آشورهايي آه به توانمندي چرخه سوخت دست نيافته

اش آورده آه ايران  ايم، آژانس هم در گزارش جاري بعد دسترسي پيدا نكنند؛ ما آه دسترسي پيدا آرده
لط شده، بنابراين ما اين توانمندي را داريم و سيكل چرخه سوخت را هم داريم و بر اين توانمندي مس

 .ايم، بحث ديگري است اين آه استفاده از اين را براي مدتي به منظور اعتمادسازي تعليق آرده
چرخه سوخت بحث ديروز و امروز نيست، بحث سالهاي طوالني است آه در : وي ادامه داد

قبل از اين آه ايران به . شود و بحث ايران هم نيست در مورد آن بحث ميهاي خلع سالح  آنفرانس
اي  هاي زيادي در دنيا براي چرخه سوخت وجود داشته، و مساله چرخه سوخت دسترسي يابد مدعي

 .هم نيست آه به اين سادگي تفاهم آنند
ارديبهشت پروتكلي در : هاي شبكه دوم سيما حضور داشت، ادامه داد موسويان آه در يكي از برنامه

گذرانده شد آه آنهايي آه توانمندي چرخه سوخت ندارند از اين به بعد نداشته باشند؛ اما ما داريم و 
 .آژانس هم آن را به رسميت شناخته است

رييس آميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در خصوص بحث منافقين در توافق 
 آنار هم قراردادن منافقين و القاعده قدري وزن و بها دادن به منافقين پاريس و در پاسخ به اين آه آيا

المللي تروريستي آه از طريق اروپا  وزن و بهاي آنها به عنوان يك سازمان جدي بين: است؟ گفت
تروريستي بودن و ماهيت تروريستي و خطرناك بودنشان در سطح القاعده قاعدتا پيدا شده، براي آنها 

 .وزن بدي نيست
ترين گروه تروريستي دنيا و  اين وزني است آه سازمان تروريستي القاعده به عنوان خطرناك: وي افزود

 .المللي براي مبارزه با القاعده در نظر گرفته شده است يك اراده بين
اگر ايران موفق شود گروه تروريستي منافقين را در سطح القاعده بگذارد، موفقيت خيلي : وي تاآيد آرد

 . نيست اما چيز بدي هم نيستبزرگي
موسويان در پاسخ به اين آه چه لزومي دارد آه ما همواره بحث شوراي امنيت را مطرح آنيم و در 

هاي  ما معتقديم فعاليت: مذاآرات اروپا هم اين قضيه باعث شود قدرت چانه زني آنها باال رود؟ گفت
ما اعتقاد داريم هيچ دليلي نداشت آه به  سال گذشته صلح آميز بوده و اصال 25يي ايران در  هسته

مان از اجالس نوامبر بايد  عنوان يك موضوع ويژه در دستور آار شوراي حكام قرار گيرد و اين آه آه پرونده
المللي چيز ديگري  هاي بين اما ما يك بخشي از قضيه هستيم و واقعيت. شد از دستور آار خارج مي

 .است
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خواستند به عراق حمله آنند، براساس آدام مقررات و قانون  ها مي يوقتي آمريكاي: موسويان افزود
المللي آه سازمان ملل آن را تاييد آند را هم در دست نداشتند و  ترين مصوبه بين المللي بود و ساده بين

هيچ بهانه حقوقي و قانوني نداشتند فقط با چند شعار آه در اين آشور تسليحات آشتار جمعي وجود 
 .ز آردند و عراق را شخم زدنددارد تجاو

دنياي امروز آه دنياي : المللي توجه داشته باشيم گفت موسويان با اشاره به اين آه بايد به واقعيت بين
 .قانون منطق و مقررات نيست و واقعا دنياي زور است

وراي توانند پرونده ايران را به ش گويند اصال نمي آساني آه مي: سخنگوي هيات ايراني تصريح آرد
هاي البرادعي مخفي آاري، پنهان  امنيت ببرند بايد به اين نكته توجه داشته باشند آه چون در گزارش

توانند بهانه حقوقي درست آنند؛ چرا آه طبق مقررات آژانس  هاي ايران آمده، مي آاري، قصورات و نقض
نيم، مانع از اين آه هاي شفاف داشته باشيم و همكاري آ تخلفات گذشته حتي اگر در آينده سياست

 . شود تخلفات گذشته شما را به شوراي امنيت ارجاع دهند، نمي
ما آه معتقديم تخلفي نبوده و صلح آميز بوده، اما واقعيت اين است آه مديرآل آژانس اينها را : وي افزود

آند بايد دو در گزارش سپتامبرش و بعد و قبل از آن آورده، در گزارشي آه در نوامبر قرار است، ارايه 
سال گذشته را بياورد همانطور آه در گزارش فعلي هم آورده، و بنابراين ما اگر توافقنامه پاريس را 

گفتند اقدامات  رفتيم، آنها مي پذيرفتيم، و همين طور به شوراي حكام مي نداشتيم و يا تعليق را نمي
ها و تخلفات را داشتند و  هم آه آوتاهياعتمادساز را آه انجام ندادند، تعليق را نپذيرفتند، در گذشته 

آردند و راحت مساله را به شوراي امنيت  المللي از لحاظ حقوقي درست مي بهانه تراشي موجه بين
 . توانيم نپذيريم بردند آه اين يك واقعيت است و ما نمي مي

ه زياد تعليق موسويان در خصوص عدم برآورده شدن خواست و منافع مردم از توافقنامه پاريس و هزين
يي ايران آه تعليق نشده، نيروگاه بوشهر آار  هاي هسته نبايد در اين مورد اغراق شود، آل برنامه: گفت
آند، فقط بحث  يي وجود دارد و دارد آار مي هاي صلح آميز هسته آند؛ در صدها نقطه ايران برنامه مي

 . چرخه سوخت است آه تعليق شده است
يان اين آه در اين آه چرخه سوخت خواست ملي است يك درصد ترديد ندارم، به گزارش ايسنا، وي با ب

هايي آه سران نظام براي  هاي ملي مردم هم توجه شود، افكار سنجي گفت، اما بايد به بقيه خواست
اند، سه مطلب بوده؛ يكي اين آه اآثريت  يي مورد توجه قرار داده هاي هسته تصميم گيري در سياست

خواهند؛ در عين   درصد از مردم اين را مي80يي است و حدود   دانش و توان هستهمردم خواستشان
همچنين . خواهند حال اآثريت مردم مقابله، درگيري، بحران، شوراي امنيت، جنگ و تحريم را هم نمي

خواهند و خواست مردم اين نيست آه ما فقط  اآثريت مردم روابط خوب با اروپا و تعامل با دنيا را مي
يي آشور را ببريم در جنگ و درگيري و بحران و  يي داشته باشيم و به خاطر دانش هسته نش هستهدا

 .گويد گويد دروغ مي تحريم و مقابله با دنيا، اين اصال خواست مردم نيست و هر آه اين را مي
د و خواهن خواهند و هم مقابله و درگيري و بحران نمي يي مي مردم هم دانش هسته: موسويان افزود

 .خواهند هم روابط خوب با اروپا و ساير آشورهاي دنيا مي
براي مردم مسايل اقتصادي، امنيت و آرامش در آشور، رونق اقتصادي و توسعه مهم است و : وي افزود
 .يي با توجه به اين سه خواست اصولي مردم تنظيم شده است هاي هسته سياست

بررسي پرونده هر آشوري :  اخير البرادعي گفتسخنگوي هيات ايراني در خصوص نكات مبهم گزارش
ها را اعالم آرده،  آه در دستور آار آژانس قرار گرفته چند سال طول آشيد تا صلح آميز بودن فعاليت

اي است   سال طول آشيد، عادي شدن پرونده ايران مساله27هاي ژاپن در آژانس  چنان چه تاييد برنامه
 .آند گرفت آه اين با بسته شدن پرونده فرق مي اه صورت ميآه به نظر ما بايد از اجالس تيرم

اين آه پرونده از دستور آار شوراي حكام خارج شود، غيرسياسي شود و اين آه آژانس : وي ادامه داد
خواهد انجام دهد،  مهلت دارد هر شش ماه يك سال، دو سال، و هر ابهام و سوال و هر بازرسي را مي

 دليلي ندارد هر سه ماه يكبار ما در دستور آار شوراي حكام باشيم، فضاي اصال براي مهم نيست؛ اما
المللي باشد و مساله ايران سياسي باشد و ايران به  المللي عليه ايران تحريك شود و فشار بين بين

 .تواند مورد رسيدگي قرار گيرد عنوان يك موضوع ويژه در دستور آار باشد، ايران مثل بقيه آشورها مي
قطعا برخورد : يان در خصوص موضع گيري مقامات آمريكايي نسبت به توافقنامه پاريس گفتموسو

از ابتداي پروسه با اروپا واقعا خوشحال نبودند روز شماري و لحظه شماري . ها سياسي است آمريكايي
به شوراي استراتژي آنها اين است آه موضوع ايران را . آنند آه آار ايران با اروپا به بن بست برسد مي

امنيت ببرند آه اين صد درصد يك آار غيرقانوني، غيرحقوقي و سياسي است؛ اما به هر حال استراتژي 
 .ايم آمريكاست و ما آن را تدوين نكرده

اند و مذاآرات  به اروپا فشار آورده.  است آمريكا هميشه آار ما را با اروپا مورد چالش قرار داده: وي افزود
هاي آمريكايي مفصل نوشتند آه ايران سر  ند و در خصوص موافقتنامه پاريس رسانهاروپا را مسخره آرد

آن چه آه واقعيت دارد اين . اروپا را آاله گذاشته و آنها را تحريك آردند تا مقداري روند را تضعيف آنند
خواهد تعليق را  اي آه قطعنامه مي است آه ما فعال براي اولين بار است آه در چارچوب دامنه

 .اي براي اجراي قطعنامه وجود نداشته باشد خواهيم آاري آنيم آه ديگر هيچ بهانه پذيريم و ما مي مي
گويند آه شما نقد  آساني مي.  نوامبر تعليق را انجام دهيم22قرار است آه : موسويان خاطرنشان آرد

هايمان اين گونه است و زمان  ايد؛ ما قدم ايد، وعده گرفتيد، و بسته تو خالي گرفته ايد، نسيه گرفته داده
 . اش هم مشخص است بندي
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، اگر ”تعليق“. دارد در موافقتنامه پاريس اولين قدم را ايران بر مي: به گزارش ايسنا، موسويان افزود
آژانس تاييد آرد آه طبق قطعنامه تعليق صورت گرفته، اروپا تمام تالشش را در شوراي حكام به خرج 

شود، شروع شود، سه چهار  اي آه صادر مي اش با قطعنامه  روند عادي سازيدهد آه پرونده ايران مي
 .روز پس از تعليق، قدم دوم را آنها بايد بردارند

در اين صورت موافقتنامه پاريس از ابتدا با مشكل : وي در پاسخ به اين آه اگر آژانس تاييد نكند؟ گفت
گويد ايران تعليق را در چارچوب قطعنامه انجام المللي آژانس است و اگر ب شود و مرجع بين مواجه مي

نداده اولين قدم موافقتنامه پاريس با مشكل مواجه شد و معلوم نيست موافقتنامه بتواند ادامه پيدا 
آنيم آه ما  ايد، اما فرض مي ها هم به ما خواهند گفت آه شما به تعهداتتان عمل نكرده آند، اروپايي

 نوامبر آه جلسه شوراي حكام است ما رفتار 25اديم آه آژانس تاييد آرد، در اي انجام د تعليق را به گونه
 . آه اين يعني نسيه نيست. آنيم ها را سه روز پس از تعليق آزمايش مي اروپايي

اگر آنها تالش آردند و قطعنامه معتدلي بود، ماشه و شوراي امنيت نداشت و : موسويان ادامه داد
اند  پرونده ايران آمد، اروپا در قدم دوم بالفاصله به تعهداتشان عمل آردههاي شروع عادي سازي  نشانه

و بعد از آن بايد بالفاصله مذاآرات تجاري ايران و اروپا را شروع آنند آه اين ظرف دو سه روز بعد مشخص 
 تشكيل هاي آار را با ما آنند؛ دو هفته بعد از شوراي حكام بايد گروه آنند يا نمي شود آه اعالم مي مي

 -هاي سياسي  هاي همكاري ايم آه بسته هاي آاري مهلت داده دهند و ما حداآثر سه ماه به گروه
 .يي را براي ما بياورند اقتصادي، امنيتي، تكنولوژيك و هسته

موسويان با اشاره به اين آه نقطه دعواي ما چرخه سوخت است در خصوص سناريوهاي پرونده 
هاي شوراي  در آشور سه سناريو مطرح بوده، يكي اين آه اصال ما قطعنامهاز ابتدا : مان گفت يي هسته

 هم خارج شويم آه اين در بين مسووليني آه مسووليت دارند و در NPTحكام را زير پا بگذاريم و از 
آساني هستند آزادند، اين پيشنهادات را . مقابل مردم و آشور پاسخگو هستند،خريدار نداشته و ندارد

 .شنوند آنند و مسوولين هم مي يك شهروند ايراني مطرح ميبه عنوان 
بدون معاهده سياسي . هاي شوراي حكام را ما اجرا آنيم سناريوي دوم اين بوده آه قطعنامه: وي افزود

و اروپا توان ندارد و نوآر آمريكا و غيرقابل اعتماد است، آه اين سناريو در بين مسوولين اقليت دارد، 
معتقد بودند آه ما تعليق را در چارچوب قطعنامه نپذيريم و چون آه با آمريكا رابطه اآثريت مسوولين 

ما چه بخواهيم چه نخواهيم دومين بلوك قدرتمند . نداريم در چارچوب يك توافق سياسي با اروپا بپذيريم
يت داشته و تا دنيا اروپاست و در مقابل اين تعليق يك تعهدات و امتيازاتي هم بگيريم آه اين سناريو اآثر

 . االن اجرا شده است
سخنگوي هيات مذاآره آننده در خصوص تعداد اعضاي مذاآره آننده ايراني و اروپايي و اين آه تعداد 

موردي است؛ در اجالس پاريس هيات ايراني شش نفر و  اين بحث بي: آنها نابرابر بوده است، گفت
آردند  ها را تايپ مي فر از آنها پيش نويس تفاهمنامه نفري آه دو ن18 نفر بود؛ منتها 18هيات اروپايي 

 نفر بود و اتحاديه اروپا 2ها از هر آشوري  يكي هم براي آپي گرفتن و رفت و آمد بود، مذاآره اروپايي
  . نفر آنها بودند و ما هم شش نفر بوديم7 - 8هم يك نفر، 

  
سوالنا در ديدار با رييس سازمان امنيت خاوير : خبرگزاري آويت به نقل از مقامات آگاه اروپايي نوشت

 .ملي آويت به بررسي مساله غني سازي اورانيوم پرداخت
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، اين خبرگزاري آويتي به نقل از مقام ياد شده آه نامي )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
سازمان امنيتي ملي آويت در ديدار با خاوير سوالنا، شيخ صباح الخالد، رييس : از وي نبرد افزود

هماهنگ آننده ارشد سياست خارجه اتحاديه اروپا در بروآسل به بررسي مساله ايران و توافقنامه اخير 
 .ي توقف غني سازي اورانيوم پرداخت آشورهاي اروپايي با اين آشور درباره

در اين ديدار عالوه بر مساله ايران، مساله : ر داشتوگو با اين خبرگزاري اظها شيخ صباح الخالد در گفت
هاي آشتار جمعي، موضع گيري اتحاديه اروپا در  عراق، روند صلح در خاورميانه، تروريسم جهاني، سالح

هاي مالي اتحاديه به مردم عراق، همكاري دوجانبه بين ناتو و آويت نيز به بحث  قبال عراق، آمك
  .گذاشته شد

  
   و منطقه ايين الملليبمهم رويدادهاي 

  
 المللي شد   هاي بين  ژاك شيراك خواستار چند جانبه گرايي در حل بحران
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المللي دست از يك   هاي جهان خواست، در برخورد با مسايل مختلف بين  رئيس جمهور فرانسه از قدرت

 . جانبه گرايي بردارند
، رئيس جمهور فرانسه، خواستار برقراري نظم جهاني "ژاك شيراك"الملل ايلنا،   به گزارش سرويس بين

براساس چند جانبه گرايي شده و از آمريكا و اروپا خواست، براي برقراري صلح و ثبات در خاورميانه با 
 .هم همكاري نزديك داشته باشند

، نخست وزير "توني بلر"و با آه به منظور ديدار و گفت و گ" شيراك"به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
دنيايي آه با منطق قدرت اداره شود، : برد، با اعالم اين مطلب افزود  انگليس، در اين آشور به سر مي

 .ثبات بوده و به سوي جنگ و خشونت پيش خواهد رفت  قطعا بي
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به چه   چنان: گفت، اعالم آرد  آه در جمع آارشناسان سياست خارجي انگليس سخن مي" شيراك"
جاي اداره جهان بر مبناي قدرت، از رويكردهاي جمعي استفاده آنيم، شاهد برقراري نظمي گسترده و 

  .باثبات در جهان خواهيم بود

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 پايگاه نيروهاي زرقاوي به تصرف نيروهاي آمريكايي درآمد 
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 . پايگاه شورشيان شهر فلوجه پس از چهار روز درگيري در اين شهر، به تصرف نيروهاي آمريكايي درآمد
 

ها در شهر فلوجه، يكي از فرماندهان نيروهاي   الملل ايلنا، در ادامه درگيري  به گزارش سرويس بين
، رهبر شبكه تروريستي "قاويابومصعب زر"مرآز فرماندهي شورشيان وابسته به , آمريكا مدعي شد

القاعده در عراق، در شهر فلوجه به تصرف نيروهاي آمريكا درآمده و بدين ترتيب ريشه شورش در عراق 
 .قطع شده است

، فرمانده تفنگداران دريايي آمريكا در عراق، با "ژنرال جان ستلر"به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، 
 پيش نيروهاي آمريكا توانستند تمامي شهر فلوجه را به تصرف خود گرچه چهار روز: اعالم اين خبر افزود

 . درآوردند اما هنوز در برخي مناطق شهر شاهد درگيري شورشيان با نيروهاي مهاجم هستيم
 نفر ديگر 425 تن از نيروهاي آمريكا آشته و 51هاي چهار روز گذشته در اين شهر   در نتيجه درگيري
 نفر از آنان 1025 نفر رسيده است و اين درحالي است آه 1200 نيز به تلفات شورشيان. زخمي شدند

 .اند  نيز دستگير شده
از نظر من پس از تصرف ستاد فرماندهي شبه نظاميان : در ادامه سخنان خود افزود" ژنرال ستلر"

  .است  فلوجه، ريشه شور ش و طغيان در عراق از بين رفته
 

  عراقي غيرنظامي آشته شدند 13در حمله شورشيان در عراق؛ دست آم 
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 . آشته برجاي گذاشت13هاي مختلف عراق دست آم   حمالت شورشيان به بخش
آه نيروهاي آمريكايي پايگاه شورشيان فلوجه را هدف   الملل ايلنا، درحالي  به گزارش سرويس بين
 غير 13آم   هاي خشونت بار در ساير مناطق عراق دست  گيرياند، در نتيجه در  حمالت خود قرار داده
 .نظامي آشته شدند

در نتيجه انفجار بمب در يكي از : به گزارش خبرگزاري فرانسه، سخنگوي پليس بغداد اعالم آرد
 .هاي شمال بغداد هفت غير نظامي آشته شدند  جاده

بغداد نيز دو عراقي آشته و چهار تن ديگر در نتيجه انفجار خودرويي در آنار يك پايگاه پليس در غرب 
 .زخمي شدند

در آنار رودخانه دجله در شمال شهر بغداد نيز جسد بي سر يك پيمانكار عراقي آه براي ارتش آمريكا 
 .است  آرد، پيدا شده  آار مي

در شمال آرآوك نيز در اثر انفجار بمب در حوالي مقر ارتش آمريكا در اين شهر سه غير نظامي آشته و 
  .يك تن ديگر به شدت زخمي شد

  
ي عراق با درخواست احزاب آرد مبني بر به تاخير  هاي سياسي برجسته احزاب و گروه: ايالف نوشت

 .دن اوضاع عراق موافقت آردندانداختن انتخابات شوراي استان آرآوك تا زمان عادي ش
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ي  اين پايگاه اينترنتي به نقل از يكي از مقامات اتحاديه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي سياسي  نشست احزاب و گروه: ميهني آردستان عراق به رياست جالل طالباني نوشت

هاي اوليه  احتگاه دوغان نزديك شهر سليمانيه آغاز به آار آرد و در ساعتي عراق در استر برجسته
 .صبح امروز با موافقت براي تاخير در برگزاري انتخابات شوراي استان آرآوك، به پايان رسيد

اي براي ارتباط با دولت، سازمان  در پايان اين نشست آميته: ايالف به نقل از مقامات آرد آورده است
چنين ايجاد شرايط مناسب براي  هاي چندمليتي براي ايجاد امنيت در سراسر عراق و همملل و نيرو

 .برگزاري انتخابات تشكيل شد
هاي سياسي عراق را  چنين از آميسارياي عالي انتخابات خواست تا درخواست جناح اين نشست هم

د بارزاني و جالل طالباني قبل از آغاز اين آنفرانس سياسي مسعو. براي حضور در انتخابات تمديد آنند
 .ي آشتارها در شهرهاي آرآوك و موصل ساآت نخواهند بود تاآيد آردند آه در برابر ادامه
تا زماني آه اوضاع امنيتي آرآوك به حالت عادي آن بر نگردد و آردها و : مسعود بارزاني اظهار داشت

 .شود ند با اجراي انتخابات موافقت نمياند، به شهر باز نگرد هايي آه از آشور بيرون رانده شده ترآمن
ي حكومت انتقال و نمايندگان  آنفرانس دوغان با حضور اعضاي شوراي منحل شده: ايالف نوشت

ي  مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، آنگره ملي، حزب ملي دموآرات، جنبش وفاق ملي، اتحاديه
  .هاي عراقي برگزار شد اسالمي آردستان و ديگر گروه
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اين . آنند دوهاي عراقي با حمايت نيروهاي آمريكايي، خود را براي حمله به شهر موصل آماده ميآمان

 .ها در شهر فلوجه هم چنان ادامه دارد در حالي است آه درگيري
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گدار دريايي آمريكا و به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك تفن) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
به اين ترتيب تعداد تلفات . در شهر فلوجه آشته شدند) پنجشنبه(يك سرباز عراقي، روز گذشته 

 . و هشت سرباز عراقي رسيد  آشته آمريكايي51نيروهاي ائتالف در شهر فلوجه به 
ه تاآنون بيش از ها مدعي هستند آ هاي پراآنده در شهر فلوجه هم چنان ادامه دارد و آمريكايي درگيري

 .اند  شبه نظامي را آشته1200
ي واحد اعزامي از بغداد جهت آمك به حفظ نظم در موصل،  ي ويژه سرهنگ رشيد فالح، فرمانده

ما از مرآز شهر آغاز آرده و سپس به مناطقي نظير اليرموك و : درخصوص حمله به اين شهر گفت
ي آشف شده را ضبط آرده و شهر را از وجود ها ما تمامي سالح. خيابان شيخ فاتحي خواهيم رفت

 .آنيم جنايت آاران پاآسازي مي
ها  رود افرادش در نبرد خانه به خانه حضور داشته باشند و آمريكايي وي گفت آه انتظار مي

 .هاي هوايي و زميني انجام دهند پشتيباني
وجه و سامرا، به موصل به ادعاي فالح، تعداد زيادي از شبه نظاميان پس از عمليات نظامي از فل

 .اند گريخته
ي آمريكا به فلوجه پناهگاه امن شبه نظاميان  حمله: ي ارشد تفنگداران آمريكايي در عراق گفت فرمانده

 .ها و انتشار دستورات آنها را از بين برد را نابود آرد و مرآز فرماندهي عمليات
 11 عراق، معتقد است آه اين شهر پس از ي تفنگداران دريايي آمريكا در سرهنگ جان ساتلر، فرمانده

 .رود هايي از شهر مي روز عمليات اآنون آرام است اما امن نيست و انتظار نبردهاي سنگين در بخش
ساتلر گفت آه اين عمليات ممكن است شبه نظاميان را وادا به انجام عمليات در مناطقي آند آه 

 .نيروهاي متحدين چندان آشنايي با آن ندارند
ا در گزارش يك واحد اطالعاتي تفنگداران آمريكايي هشدار داده شده آه خروج قابل توجه نيروهاي ام

 .ها خواهد شد آمريكايي از فلوجه منجر به تقويت ناآرامي
در اين گزارش آه به افسران ارشد در عراق ارايه شده، آمده است آه شبه نظاميان با خروج 

 .آنند انجام حمله ميها اقدام به تجمع نيرو و  آمريكايي
گويند، اين گزارش در واقع فقط پيش بيني بدترين واقعه است و  هاي ارتش در عراق و واشنگتن مي مقام

 .آمريكايي آامال از اين شهر خارج نخواهند شد در هر صورت سربازان
ي شوراي مجاهدين فلوجه آه به تازگي منتشر شده، آمده است آه مجاهدين دو جت  در اطالعيه
 60 ، پنج هواپيماي تجسسي بدون سرنشين، يك فروند هلي آوپتر شينوك حامل F-16ي  جنگنده

 نفربر، 9 تانك آبرامز، 11اند و شبه نظاميان عراقي  آوپتر ديگر را منهدم آرده  هلي11سرباز آمريكايي و 
 .اند  آشته نيروي دولتي عراق را140 سرباز آمريكايي و 400 خودروي نظامي را نابوده آرده و 13

 سرباز انگليسي را دستگير 15 سرباز عراقي و 123 سرباز آمريكايي، 126اند  هم چنين آنها توانسته
 .آنند

 . مظنون دستگير شدند104ي مرآزي بغداد،  ي نيروهاي آمريكايي و عراقي به حومه هم چنين در حمله
دستگير شدگان از فلوجه  تن از 9: صباح آاظم، سخنگوي وزارت آشور عراق در اين رابطه گفت

 .اند گريخته
دستگير شدگان اغلب عراقي . ها در بغداد انجام شد حمله در خيابان حيفا، محل وقوع اغلب درگيري

 .شود هستند؛ اما تعدادي خارجي از جمله اتباع سوريه و اعراب نيز در ميان آنها ديده مي
اسم داوود مدعي شد آه نيروهاي گارد  نوشت، ق- چاپ عربستان -ي الوطن  در همين حال، روزنامه
هاي سنگين   مسجد در شهر فلوجه، دريافتند آه اين مساجد به انبار سالح77ملي عراق با حمله به 

 .اند تبديل شده
در حمله به اين : وگو با اين روزنامه گفت قاسم داوود مشاور دولت در امور امنيت ملي عراق، در گفت

هاي انفجار از راه دور، آارگاه  ي، چند تن اسلحه و مهمات، سيستمهاي ارتباط شهر تعدادي سيستم
هاي زمين به هوا و نوارهاي ويدئو آشف شده است آه در اين نوارها  گذاري خودروها، موشك بمب

 .هاي خود هستند گيران در حال آزار دادن يكي از گروگان گروگان
عمر حديد، از : قل از مقامات آگاه عراقي نوشت به ن- چاپ لندن -از سوي ديگر، روزنامه الشرق االوسط 

ي القاعده و  معاونان اصلي ابومصعب الزرقاوي و از اهالي شهر فلوجه است آه قبل از پيوستن به شبكه
 .هاي آن در افغانستان جزو نيروهاي گارد ملي سابق عراق بوده است آموزش در پايگاه

ها در فلوجه عليه نيروهاي  د از رهبران درگيريي منابع سازمان اطالعات عراق، عمر حدي به گفته
 .آمريكايي بوده است

ي سينما را در فلوجه منفجر  وي آه هنوز در فلوجه حضور دارد، به همراه يكي از همراهانش يك خانه
 .آرد آه طي آن چند تن آشته شدند

ي االعده مشغول آموزش  حديد بعد از اين حادثه به پاآستان و بعد به افغانستان رفت و در پادگان شبكه
 .شد
 . سال قبل نيروي گارد ملي عراق را ترك آرد و به القاعده پيوست10وي 
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اند  هاي امداد تخمين زده سازمان: ز سوي ديگر به گزارش ايسنا، خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد
اين . اند  بردههاي اطراف بغداد پناه  هزار عراقي از شهر فلوجه گريخته و به دهكده250آه بيش از 
ي  اند آه قادر به دسترسي به آوارگان و برآوردن نيازهاي آنها به دليل ادامه ها تصريح آرده سازمان

 .اي نيستند حمالت در مناطق حومه
آستريد فن گندرن اشتروت، سخنگوي آميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، در امان پايتخت اردن 

جدي در رابطه با آمبود غذا در ميان آوارگان وجود داشته باشد؛ چرا رسد تهديدي  گفت آه به نظر نمي
 . شوند اند يا توسط ميزبانانشان تامين مي آه آوارگان يا با خود غذا برده

هاي اطراف  ي وي، امدادگران معتقدند آه اآثر آوارگان در آنار دوستان و اقوام خود در دهكده به گفته
هاي بهداشتي در برخي مناطق به  دي از لحاظ آمبود آب و سيستمنگراني ج. اند فلوجه مستقر شده

 .دليل افزايش شديد جمعيت وجود دارد
ما اميدواريم بتوانيم هر چه سريعتر به اين مردم دسترسي پيدا آنيم تا بفهميم آه : گفت اشتروت 

ه طور عادي توان ب در زمان بحران نمي. نيازهاي واقعي آنها چيست؛ اما دسترسي بسيار مشكل است
 .امدادرساني آرد

المللي  ي بين صليب سرخ عراق بدون حمايت آميته: رانا سيداني، سخنگوي صليب سرخ در ژنو گفت
 . ي اطراف فلوجه آرده است صليب سرخ اقدام به توزيع غذا، پتو و ديگر مايحتاج مردم به دو دهكده

ان، روز گذشته در امان ديدار آرده و درصدد  گروه اصلي امدادرس10اشتروت اعالم آرد آه نمايندگاني از 
 .ي آمك به آسيب ديدگان فلوجه برآمدند ي طرحي براي نحوه تهيه

به مردم داخل فلوجه و جمعيت فراوان آوارگان اطراف شهر به داليل امنيتي به طور محدودي : وي افزود
 . نها داشته باشيمتوانيم تصوير دقيقي از نيازهاي اساسي آ دسترسي داريم و در نتيجه نمي

 .ي آشته شدن افراد وجود ندارد ها و نحوه وي تصريح آرد آه هيچ آمار مستقلي از تعداد آشته
اند و گفته  نمايندگان وزارت بهداشت دو بار به شهر رفته. توانيم به فلوجه برويم ما نمي: اشتروت گفت

 .اردها وجود ند شود آه در حال حاضر امكان دسترسي به بيمارستان مي
صليب سرخ عراق پس از بازديد از بيمارستان مرآزي شهر فلوجه اعالم آرد آه هيچ بيماري در اين 
هاي  بيمارستان نبوده، چرا آه مردم امكان دسترسي به بيمارستان را به دليل شدت حمالت در بخش

نند به مجروحان ها بتوا صليب سرخ ابراز اميدواري آرده آه امدادگران و آمبوالنس. اصلي شهر ندارند
 .اند رسيدگي آنند؛ اما به دليل شرايط امنيتي هيچ پاسخي دريافت نكرده

 روز اخير نيروهاي تحت رهبري آمريكا به شهر فلوجه، صليب سرخ جهاني نيز به 10در پي تهاجم 
 . اند هايي پيوسته است آه نسبت به وضعيت اسفبار غيرنظاميان اين شهر، اظهار نگراني آرده گروه
ي انساني را در شهر آم اهميت جلوه داده و  هاي مربوط به بروز يك فاجعه ولت عراق گزارشد

 . توانند نيازهاي مردم فلوجه را برآورده سازند اند مي ها گفته آمريكايي
 . ي اين مساله صورت بگيرد گويد الزم است يك تحقيق مستقل درباره اما صليب سرخ جهاني مي
 . زمان نيز نسبت به وضعيت امنيتي غيرنظاميان اظهار نگراني آرديكي از سخنگويان اين سا

ي صليب سرخ، غيرنظاميان به مواد دارويي دسترسي ندارند و تاسيسات اصلي آب شهر در  به گفته
 . آنترل نيروهاي آمريكايي و عراقي است؛ اما براي راه اندازي ژنراتور آن به سوخت نياز است

اند به مناطق  ري را در اختيار آن دسته از مردم فلوجه آه موفق شدههاي فو هالل احمر عراق آمك
  .ها، اين افراد وضعيت اسفباري دارند بنابر گزارش. اطراف آن بگريزند، قرار داده است

ي االعظميه  هاي مسلح و گارد ملي عراق در مسجد ابوحنيفه در منطقه در جريان تيراندازي ميان گروه
 . تن ديگر زخمي شدند9تن آشته و واقع در شمال بغداد دو 

 تن 300 الي 200به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، تعداد ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
از اعضاي گارد ملي عراق بعد از نماز جمعه به سوي مسجد يورش برده و به تيراندازي به سوي 

 . نمازگزاران پرداختند
 .لي عراق امام مسجد را بازداشت آردندهم چنين نيروهاي گارد م

بين نيروهاي ) جمعه(هاي شديد ديگري امروز  از سوي ديگر منابع خبري گزارش دادند آه درگيري
 .ي الجنوبيه در شهر فلوجه در گرفت مقاومت و اشغالگر آمريكايي در منطقه

  .به گفته اين منابع دود غليظي فضاي اين منطقه را پر آرده بود
 

   حكومت عرفي  يا مذهبي-و آينده عراقشيعيان 
  

    انتخابات  براي  عراق تدبير شيعيان
  ٢٠٠۴ نوامبر  20 – ١٣٨٣ آبان 30ه  شنب: اعتماد-AP: منبع

   آرا در انتخابات  اآثريت  آسب  تضمين  مشاور را براي  گروهي  در عراق  شيعيان  روحاني ترين برجسته
 .  است  آرده شود تعيين  مي  انجام  ميالدي  آينده  در سال  آه  عراق سراسري

   بيانگر اشتياق  سيستاني  سيدعلي اهللا  آيت  اقدام ، اين  عراق  شيعيان  شاخص هاي  چهره  برخي  گفته به
   در ماه  آن  اعضاي  آه  است يي  نفره279   در شوراي  حضور فعال  براي  عراق  و شيعيان  رهبر روحاني اين

اما در .  است  عراق  دايم  اساسي  قانون  شورا تدوين  اين  مسووليت مهمترين. شوند  مي خاب انت ژانويه
، در   صدام  از سقوط  ماه19 از   پس  هستند چرا آه  بيمناك  انتخابات  از اين  عراقي  سني  ديگر اعراب سوي
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 امر   آنند، اين  را تحريم  انتخابات بيشتر شود و  سني  عرب  روحانيون هاي  و مخالفت  اعتراضات  آه صورتي
 . خواهد شد  تمام  جديد عراق  دولت  مشروعيت  براي  گزافي  بهاي به

 آشور   اين  مردم ترين دهند مشتاق  مي  را تشكيل  عراق  نفري  ميليون25   درصد از جمعيت60   آه شيعيان
   رهايي  صدام  و ستم  از سرآوب  از دهها سال  پس  آه آنان. هستند  ژانويه  ماه  در انتخابات  شرآت براي
   اين آنچه. دانند  مي  سياسي  قدرت به»   شيعيان اآثريت «  تبديل  براي  راهي  ژانويه  ماه اند انتخابات يافته
 در برابر   مسلحانه  مقاومت  سيستاني اهللا  نظير آيت  شيعه  روحانيون  آه  است آند اين  را تاييد مي نكته
   مقاومت  سني هاي  از عرب  بسياري اند ليكن  را برنگزيده  خارجي  و ساير نيروهاي  امريكايي يروهاين

 را   بسياري  شورشهاي  سني اعراب.اند  گرفته  در پيش  اشغالگر عراق  با نيروهاي  مبارزه  را براي مسلحانه
 و نيز   عراق  سنيان  ستايش  ترتيب اند و بدين ده آر  رهبري  در عراق  متحد آنان ها و نيروهاي  امريكايي عليه

   هستند جلب  امريكا در عراق  سياستمداري  و مخالف  عمدتا سني  را آه  عرب  دنياي  و حمايت همدردي
 .اند آرده

  راي ب  گزافي  بهاي  هستند به  عراق  در آينده  مهم  نقشي  ايفاي  خواهان  آه  آنان  براي  انتخابات اما تحريم
 . خواهد شد  تمام آنان
 دانشمند  ، يك  الشهرستاني ، حسين  با صدور فرماني  سيستاني اهللا  آيت اند آه  آرده  اعالم  مختلف منابع
 و   شيعي  با رهبران  شود، مامور مذاآره  عراق وزير موقت  پيشتر قرار بود نخست  را آه يي هسته

   موردنظر خود جهت  از آانديداهاي  و حمايت  در مورد معرفي تا  آرده  در عراق  مستقل سياستمداران
   ماه گيري ، در راي  عراق  انتخاباتي  قوانين بر اساس.وگو بپردازد  و گفت  مذاآره  به  در انتخابات شرآت
حد  وا  انتخاباتي  حوزه  يك  عنوان  و سراسر آشور به  وجود نخواهد داشت  انتخاباتي هاي  مرزبندي ژانويه

   موردنظر خود در اين  از آانديداهاي  و حمايت  با معرفي  سياسي احزاب.   است  شده در نظر گرفته
 .  خواهند پرداخت  مبارزه  به انتخابات
   دست  بپردازند بايد امضاي  مبارزه  به  در انتخابات  مستقل  آانديداي  عنوان خواهند به  مي  نيز آه افرادي

 . آنند اند تهيه  افراد را تاآيد آرده  اشتهار اين  و حسن  صالحيت آه   پانصد عراقي آم
،   عراق  اسالمي  انقالب  عالي  شوراي  از قبيل  شيعي  بزرگ  احزاب ، برخي  شيعيان  ميان در مذاآرات

يز در  مقتدا صدر ن  رهبري  به  شيعي  جنبش  ميان در اين.  حضور دارند  عراق  ملي  و آنگره الدعوه حزب
  هاي  درگيري  اگر چه  راديكال  روحاني  اين دهد آه  مي  امر نشان اين.   خواهد داشت  شرآت مذاآرات
 . شود  ملحق  روند سياسي  تا به  است  آماده  اما وي  داشته  امريكايي  با نيروهاي شديدي
   آه  در مذاآراتي آنان و   شده  مواجه  سياسي  شديد احزاب  نامزدها با مخالفت  ابتدايي فهرست
   بر حضور گسترده  احزاب  اين ، اختالف  منابع  گفته به. اند  آرده  خود را اعالم هاي اند نارضايتي داشته

   تا اين  آرده  مقتدا صدر درخواست همچنين.   متمرآز است  فهرست  در اين  شيعي  مستقل نامزدهاي
 . آند  آانديدا را معرفي20 از   بيش  شود آه  داده  وي  جنبش  به اجازه

 با   احزاب  همين هاي  مخالفت  در راستاي  در انتخابات  مستقل  نامزدهاي  با حضور گسترده مخالفت
دهد   مي  نشان  مساله اين.   است  مه  در ماه  عراق وزير موقت  نخست  عنوان  به  الشهرستاني نامزدي

   آشور به  تبعيد در خارج  از چند دهه  پس  گذشته  سال ا آه امريك  مورد حمايت  عراقي سياستمداران
   آنها رسيده  به  صدام  از سقوط  پس  آه  سياسي  حاضر نيستند از قدرتي وجه  هيچ اند به  بازگشته عراق
بسر  در تبعيد   طوالني  مدتي  براي  عراق  پيشين  با حكومت  مخالفت  دليل  به  آه اياد عالوي. بردارند دست
 قصد دارد با  وي»   ملي وفاق«اما .   است  شده  برگزيده  عراق وزير موقت  نخست  عنوان  به برد اينك مي
   فهرست  آند و از ارايه  شرآت  خود در انتخابات  مورد حمايت  از نامزدهاي  مستقل  فهرستي ارايه

   اين  معتقدند آه برخي.  آند رند خودداري را دا  آن  قصد تدوين  سيستاني اهللا  آيت  مشاوران  آه مشترآي
 .دهد  مي  را افزايش  ژانويه  ماه  در انتخابات  شيعيان  گرايش امر خطر اشتقاق

   سكوالر است  و سني  شيعه  و سياستمداران  سابق هاي  از بعثي  گروهي  ملي  وفاق  آه  است گفتني
 . داد  تشكيلCIA   آمك  را به  حزب  اين1991   در سال  عالوي آه
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان٢٩:  ايرانیهفته نامه ها
 ٢٠٠۴ نوامبر  19 – ١٣٨٣ آبان 29ه جمع -بی بی سی 

توافق هسته ای ايران و اروپا بازتاب گسترده ای داشته و هفته نامه ها با چاپ گزارش ها و مقاالتی 
  . ا بررسی کرده اندچشم انداز آينده اين توافق ر

مرگ عرفات، ناتوانی ايران در جذب گردشگر خارجی و توقف توليد دو فيلم به دليل شرکت بازيگران قبل 
  .از انقالب، مهمترين مطالب هفته نامه های چاپ تهران است

م  توافق هسته ای ايران و اروپا را بررسی کرده و نوشته با اين توافق همه چيز با اين توافق تماصدا
نمی شود و بايد تا نشست بعدی آژانس انرژی اتمی منتظر ماند، بنابر اين هنوز بسيار زود است در باره 

  .پايان پرونده و بحران اتمی ايران سخنی گفته شود
مشکل اصلی در برنامه های اتمی ايران و پديد آورنده اصلی بحران، : " در عين حال تاکيد کردهصدا

تا زمانی که اين مشکل ادامه يابد و دو طرف حاضر به گفتگوی رو در رو اياالت متحده امريکاست و 
نشوند ايران همچنان مجبور است با دالل های اروپايی به مذاکره بنشيند و امتيازهای بيشتر و بيشتری 

  ."بدهد
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:  ارگان جامعه اسالمی مهندسين، که به بخشی از جناح محافظه کار تعلق دارد نيز نوشتهجام
امور هسته ای ايران و علت گشوده شدن پرونده اتمی در شورای حکام به خواست امريکا بر سررشته "

می گردد و باز بودن يا مختومه شدن اين پرونده به اراده امريکاست و اروپا در اين وسط تنها بازيگر و به 
  . "دنبال منافع و سود حاصل از اين بازی است

 است ايران جمعهعنوان ياداشت سياسی اين شماره " وزیدر انتظار شورای حکام و ديپلماسی پير"
ايران توانسته با مذاکرات ديپلماتيک اروپا را با خود همراه کند و از فشار سنگين رسانه های : که نوشته

غربی که با ايراد اتهاماتی چون حمايت از تروريسم توانسته بودند ترس زيادی از فعاليت های هسته ای 
  .، بکاهدايران بوجود آورند

 رسيدن به توافق منطقی دوطرفه کاری بزرگ و مثبت بود که ايران توانست به ايران جمعه،به نوشته 
آن برسد و حاال همه در انتظار اجالس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی هستند که دو هفته 

  .برگزار می شود)  نوامبر٢۵(ديگر
هسته ای بين ايران و سه کشور اروپايی را پيچيده توصيف  ارگان حزب موتلفه اسالمی مذاکرات شما

کرده که درک آن به اطالعات فراوان علمی، سياسی و حقوقی نياز دارد و با جزئياتی اندکی که از اين 
  .مذاکره منتشر شده نمی توان نظر قاطعی در باره آن ارائه کرد

رای عالی امنيت ملی و گروه مذاکره  در چنين شرايطی راهی جز آنکه به مجموعه شوشما،به نوشته 
کننده آن اطمينان کنيم، وجود ندارد تا آنها با توجه به سه اصل حکمت، عزت و مصلحت منافع نظام 

  .جمهوری اسالمی را تامين کنند
 گروه مذاکره کننده کامل نبوده و عضويت يک کارشناس شما،در عين حال به عقيده ياداشت نويس 

  . يک نماينده مجلس برای تقويت موضع ارزشی در اين گروه الزم استعلمی مسائل هسته ای و
تجربه ثابت :  ارگان انصار حزب اهللا تعهدات اروپا به ايران را وعده سرخرمن دانسته و نوشتهيالثارات

کرده است که اروپايی ها در اجرای توافقات و معاهدات خود تعهدی ندارند و به راحتی زير همه قول و 
  .ی زنند بنابر اين اتکا بر وعده های آنها تکيه بر باد استقرار ها م

قطعا آنچه در معاهده اخير آمده با روح : " در عين حال نوشتهيالثاراتمحمدرضا اميدی ياداشت نويس 
آرمانخواهانه ملت ايران انطباق ندارد و هر گز يک موضع ايده ال و مطلوب تلقی نمی شود اما تفسير 

م مطلق در برابر غرب نيز نوعی القای ياس و نا اميدی به جامعه و در حقيقت صحه اين معاهده به تسلي
  . "گذاشتن بر خواسته های دشمنان انقالب است

در حالی که اکثر نشريات محافظه کار توافق با اروپايی ها را به اما و اگرهای بسياری ربط داده و يکسره 
با کدام مجوز : "ر می شود در عنوان اصلی خود نوشته که در قم منتشپرتو سخنآن را نفی نکرده اند، 

  "سرمايه عظيم ملت را واگذار کردند؟
دولت آقای خاتمی بايد پاسخ دهد که با کدام مجوز، سرمايه عظيم ملت را که : " افزودهپرتو سخن

و باطل بماند ميليون ها يا ميلياردها دالر در آن هزينه شده فقط به خاطر رضايت اروپا و امريکا بايد عاطل 
و ساالنه مبالغ هنگفتی برای نگهداری از مرکز هسته ای هزينه کنيم که ديگر برای ما کارايی نخواهد 

  ."داشت
 مقامات سياسی ايران که در برابر فشارهای دولت های امريکا و اروپا تسليم پرتو سخن،به نوشته 

های سياسی، فرهنگی و اقتصادی شدند و عقب نشينی کردند حاال بايد منتظر فشارهايی در عرصه 
  . باشند که از سوی آنها وارد خواهد شد

اکثر هفته نامه ها گزارش هايی در باره زندگی و مرگ عرفات چاپ کرده و نشريات منسوب به محافظه 
  .کاران سرنوشت عرفات را تجربه ای معرفی کرده اند که بايد از آن درس گرفت

ست که نشان می دهد راه آزادی فلسطين نه از طريق مذاکره و عرفات گواه و شهيدی ا: " نوشتهشما
  . "سازش، بلکه با پايداری و مبارزه امکان پذير است

سازشکاران عبرت بگيرند که سرنوشت مذاکره و معامله با امريکا و : " نوشتهعبرت های عاشورا
  . "اهد بوداسرائيل چيزی جز بدبختی در دنيا و آخرت که دامنگير امثال عرفات شد، نخو

ناميده و از رسانه های داخلی و مقامات ايران انتقاد کرده که " مرد جنگ و صلح" عرفات را اميد جوان
چرا در مقابل مرگ عرفات سکوت کرده ولی به مناسبت مرگ شيخ زايد بن سلطان آل نهيان امير امارات 

تنب کوچک، تنب ( سه جزيره ايرانیانگار نه انگار که امارات مدعی . متحده عربی پيام تسليت فرستادند
  .است) بزرگ و ابوموسی

عجيب است که در باره ياسر عرفات و قصه فلسطينی ها کاسه داغتر از آش و : اين هفته نامه افزوده
  .کاتوليک تر از پاپ هستيم

ان  در سرمقاله اين شماره از اصالح طلبان انتقاد کرده که اسير سناريويی شده اند که محافظه کارصدا
  .برای آنها ترتيب داده اند

بر اساس اين سناريو، بايد حس شکست در انتخابات آينده از هم اکنون ميان اصالح طلبان حاکم شود و 
اصالح طلبان بايد خود را تمام شده بپذيرند، نوعی سرخوردگی نيز به جامعه القاء شود و جامعه به اين 

  . شرکت آنها در انتخابات بی فايد هاستباور برسد که اصالح طلبان پايان يافته اند و
 است که در آن ضمن مقايسه ايران جمعهعنوان اصلی اين شماره " يک تاالر با شکوه و بی مصرف"

وضعيت گردشگری ايران و ديگر کشورها، نتيجه گرفته که ايران با وجود جاذبه های گردشگری بسيار، 
  . کندنتوانسته موفقيتی در جذب گردشگر خارجی دست پيدا
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 از نامه ای خبر داده اند که در آن وزارت اطالعات به دستور رهبری و طی راوی و عبرت های عاشورا
نامه ای به وزارت ارشاد خواستار توقف توليد فيلم هايی شده که در آن دو تن از بازيگران قبل از انقالب 

  .ده اندمجوز بازی در اين فيلم ها را دريافت کر) بهمن مفيد و سعيدکنگرانی(
 از بهروز افخمی که مشغول ساخت فيلمی در باره زندگی آيت اهللا عبرت های عاشورا و يالثارات

خمينی است انتقاد کرده اند که چرا هديه تهرانی را که به عقيده اين نشريات، در نقش های منافی 
  . ه استارزش های اسالمی بازی کرده برای ايفای نقش مادر بنياد گذار انقالب انتخاب کرد
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