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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

  
شود و سايت اصفهان  آغاز مي) دوشنبه(تعليق غني سازي براي توافقي آه با اروپا صورت گرفته از فردا 

 . شود هايي هستند آه غني سازي در آنها به صورت داوطلبانه انجام مي و نطنز از جمله سايت
 ٢٠٠۴ نوامبر  21 – ١٣٨٣ اول آذره یکشنب

به گزارش خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران، آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي 
هاي اخير منافقين  ي جوسازي چنين درباره ايران صبح امروز در آنفرانسي خبري در جمع خبرنگاران هم

ام يك فضاي تبليغاتي را از ي شوراي حك ي جلسه در آستانه: يي آشورمان گفت عليه فعاليت هسته
آنيم؛ هيچ مكاني وجود ندارد آه بخواهيم آن را مخفي  ها پيدا مي سوي آمريكايي يا برخي از گروهك

آنيم و هر جايي را هم آه آژانس خواسته بازرسي آرده است؛ هيات اعزامي آژانس درخواست بازديد 
 . از پارچين را نداشته است

سفراي عضو شوراي حكام ديروز از همان : ي سايت اصفهان گفت دربارهي سخنان اخير بوش  وي درباره
ي اصفهان تحت پوشش آژانس  آارخانه. مكاني بازديد آردند آه بوش آن را نيز تبديل به تبليغات آرده بود

ضمن . هاي آژانس از آنجا صورت گرفته و هيچ تخلفي هم در آنجا صورت نگرفته است است و بازرسي
 . هاي آژانس نيز در آنجا نصب است اين آه دوربين

 
: ي اينكه طي چند روز گذشته روند غني سازي در آارخانه اصفهان تسريع شده گفت آقازاده درباره

آارخانه ظرفيت مشخصي دارد و اين آارخانه فعاليت غني سازي ندارد؛ بلكه مواد اوليه را تبديل 
ها   اين ماده جز محصوالت اصفهان است و اين اروپاييآنيم؛ بلكه ما توليد هگزافلورايد را رد نمي. آند مي

. تواند باشد هستند آه بايد اعالم آنند توقع باالتر از پروتكل و چيزهايي آه در آژانس تعريف شده چه مي
 . مذاآرات دشوار و حساسي را پيش رو داريم

اعتماد سازي الزم بوده در رابطه با اعتماد سازي اعتقاد داريم تمام ملزوماتي را آه براي : وي گفت
آند،  هاي آژانس را در تاسيساتش نصب مي آند و دوربين ايم؛ آشوري آه پروتكل را اجرا مي انجام داده

هايي آه آژانس براي اعتماد سازي جهاني  اين حداآثر اعتمادي است آه امروز در دنيا از نظر فرمول
بخواهد اضافه آنيم؛ سازمان انرژي اتمي تمام نكته جديدي وجود ندارد آه . ايم تعريف آرد، محقق آرده

 . ملزوماتي آه براي شفاف سازي در جهان تعريف شده را انجام داده است
 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي در پاسخ به سوالي آه طي سه ماهي آه قرار است تعليق 
در رابطه با چند : آند، گفت تامين مييي داشت آن را از آجا  انجام پذيرد اگر ايران نياز به سوخت هسته

ماه آينده چنان فوريتي نيست ما تالش خواهيم آرد تا طي چند ماه آينده مذاآرات به صورت فشرده 
البته جزو شرايط توافقنامه اين است . وگو قرار بگيرد انجام شود و همه جوانب با آنها مورد بحث و گفت

ورت پذيرد و طبعا پيشرفت بايد در موضوعي باشد آه مورد آه طي سه ماه آينده بايد پيشرفت موثري ص
توجه طرفين است و براي ما مهمترين موضوع پيشرفت در اعتمادسازي است؛ اگر ما در اين مسير 

 . تواند ثمرات خوبي را به دنبال داشته باشد پيشرفت حاصل آنيم، مذاآرات مي
آنها چند نكته را :  اصفهان ديدار آردند گفتUCFي ديدگاه سفرايي آه روز گذشته از سايت  وي درباره

 اصفهان از خود نشان داده بودند، UCFمد نظر داشتند؛ يكي اينكه توانمندي جوانان ايراني آه در پروژه 
برايشان بسيار جداب بود؛ دومين نكته اين بود آه براي آنها بسيار جالب بود آه ايران تمام نكات در 

آردند و مطرح   داده بود و نسبت به اين جوسازي بسيار ابراز تاسف ميراستاي شفاف سازي را انجام
آردند آه اين بازديد به آنها آمك آرد آه در شوراي حكام به عينه بيان آنند آه اقدامات ايران در جهت 

يي بود و  نظير است و نكته ديگر حقوق حقه همه آشورها در رابطه با دانش هسته شفاف سازي بي
 آه آنها به عنوان اعضاي شوراي حكام تحت هيچ شرايطي اجازه نخواهند داد حقوقي از تاآيد داشتند

 . آشورها ضايع شود
 

اميدواريم در سفر آتي رييس انرژي : ي امضاي قرارداد سوخت بوشهر گفت به گزارش ايسنا، وي درباره
 درباره آن حل و  هاتمي روسيه آه قرار است نيمه دوم دسامبر صورت پذيرد، مسايل حقوقي و مذاآر

 . نهايي شود و در سفر ايشان اين قرارداد و الحاقيه به سوخت امضا شود
حتي يك درصد هم : اش نسبت به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت گفت ي پيش بيني وي درباره

موضوعيتي خواهند ما را به شوراي امنيت ببرند؛ اين ديگر  احتمال اين امر وجود ندارد؛ به چه عنوان مي
طي يك سال و نيم گذشته از تمام تاسيسات ايران . ايم ندارد؟ هر چيزي را آه توقع داشتند، انجام داده

اند، ابزارهاي الكترونيكي را در  نزديك به سه نفر در يكسال و نيم گذشته در ايران داشته. بازديد آردند
رده بودند، تمام عالم را پر آرده بودند و اگر آوچكترين انحرافي پيدار آ. اند تاسيسات ايران نصب آرده
آيد آه طي بازديد طي يك سال و نيم گذشته به هيچ موضوعي آه حكايت  حتي در گزارش دبيرآل مي
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ي دو سال آنكاش مستمر  يي باشد پيدا نكرديم، اين نتيجه از انحراف ايران نسبت به سالح هسته
اند براي آمريكا پرونده ايران را به شوراي هيچ موضوعي حقوقي يا مستمسكي آه بتو. آژانس است

 . امنيت ببرد، وجود ندارد
  

 را گنجانده است " بند ماشه"ی به نوعرانی در قطعنامه خود درباره ااروپا
  ٢٠٠۴ نوامبر  21 – ١٣٨٣ اول آذره یکشنب
   ارائه ی برا رانی ا یا  هسته  برنامه  خود را درباره یشنهادي پ  قطعنامه سی نو شي پ  و آلمان  فرانسه، سيانگل
 .  اند  کرده  آماده ی اتم ی انرژ یالملل ني ب  آژانس  حکام ی شورا ی ات  نشست به
در  :    گفت  آژانس  به کی نزد پلماتی د کی فرانسه یبه نقل از خبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

   اعالم نهي در زم  در گذشته رانیا  ی کوتاه  موضوع یی اروپا  کشور  بزرگ  سه یشنهادي پ قطعنامه
 .     است  لحاظ شدهزي ن  آژانس  خود به  حساس یا  هسته  یها تيفعال
  نی خود ، ا یا  هسته  برنامه   درباره رانی ا ی کار  پنهان  دو دههبای تقر  به  بر اشاره  افزود عالوه پلماتی د نیا

  .   خواهد داشت  نگاه یی کشور اروپا  و سه رانیا  اني  م سی پار  مفاد توافقنامه  به قطعنامه
   در توقف رانی ا  که ی شود و درصورت  اجرا گذاشته  به رانی در مورد ا   سازوکار ماشه     عالقمند استکایآمر
   ملل  سازمان تي امن ی شورا  طور خودکار به  کشور به نی  ا ، پرونده کند ی کوتاه ومي اوران ی ساز یغن

   .   شود  ارجاعمتحد
   درنظرگرفته یی سازوکارها نياز چن  ی نوع   ها یی اروپا یشنهادي پ  در قطعنامه  گفت ني همچن پلماتی د نیا

  .  نخواهند کرد  هم  و تعجبدی را خواهند د  مسئله نی اها یرانی  ا . است    ميرمستقي غ    البته  است که شده
 ی هسته اتي در طول مذاکرات با اروپا فعالرانیا ها گنجانده شد ؛ ییدر قطعنامه اروپا: الشرق االوسط 

  داده اند دي ها متن قطعنامه را به کاخ سفییاروپا//  شود ی ارجاع متي امنیداشته باشد به شورا
  یالملل ني ب  آژانس  به  ارائه ی را برا ی طرح سی نو شي پ یی کشور اروپا  سه  گفت یی اروپا پلماتی د کی
  نی ا ، پرونده  مذاکرات  در هنگام یا  مواد هستهدي تول ی برا رانی ا  با هر تالش اند که  کرده  آماده ی اتم ینرژا

  .  شود ی م  داده  ارجاع تي امن ی شورا کشور به
   شود گفت  فاش  نامش  نخواست   که پلماتی د نی االوسط  ا  الشرق روزنامه" مهر "ی به گزارش خبرگزار

  نی از ا  نقل  به ی و  .  کردند  را نقل  موضوع نیاند ا  مطلع شده  طرح نی ا سی نو شي از پ  که یی هاپلماتید
 دي سف  کاخ  بهروزی د  است  ابهام  و بدون  روشن  که  طرح نی ا یا  دوصفحه  سی نو شي ها افزود پپلماتید

  .    است  شده ارائه
   آژانس رهی مد ئتي ه  به ندهی آ  هفته  طرح نی ا یی نها  نسخهشود ی م ینيب شي پ  گفت پلماتی د نیا
  .   شود  ارائه نی در و ی اتم ی انرژ یالملل نيب
  .   اند  کرده هي را ته سی نو شي پ نی ادي سف  کاخ ی خشنود ی برا  و آلمان  ،  فرانسه سي افزود انگل یو
 گفتند هنوز متقاعد    و فرانسه سي آلمان ،  انگل ییکشور اروپا   سه  به  وابسته ی هاپلماتی دگری د ی سواز

   مذاکرات ی برا ی فرصت  کهلندی ما  حال ني باشد اما در ع  استمرار داشته رانی با ا  توافق اند که نشده
  .  کنند  فراهم  کشور نیبا ا   ميمستق

   
 ست  گرفته ای را جدرانی اهي علکایآژانس اتهامات آمر : یگازدک
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   است  گرفته ی را جد رانی ا هي علدی جد  اتهامات  آژانس  :  گفت ی اتم ی انرژ یالملل ني ب  آژانس ی سخنگوکی
  .   کند ی م قي تحق  آن و درباره

 :    گفت  مطلب نی ا اعالم  با  ی گازدک االوسط مارک  الشرق  به نقل از روزنامه"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 .کند ی م قي تحق  اتهامات نی ا  صحت  خود درباره ژهی و ی ها و ابزارها وهي با ش آژانس

  ی اروپا غن هی با اتحاد  توافق  بر اساسرانی ا  که ی از فردا  دوشنبه روز یالملل ني ب  افزود بازرسان یو
  .  خواهد داد  خود را انجام تی مامور رانید با حضور در ا آور ی درم قي تعل  حالت  را به ومي اوران یساز
   به مي طور مستق  آورند  به  بدست  باره نی درا  را که یدی جدزي آژانس هر چ بازرسان :  افزود  یگازدک
 .    دارد ارائه خواهند داد  نوامبر اجالس  و پنجم ستي ب  که  آژانس  حکام یشورا

  
  کند ی خود را آغاز متي از فردا فعالی اتمی انرژی المللنيانس ب آژی فنیهای همکارتهيکم

  ٢٠٠۴ نوامبر  21 – ١٣٨٣ اول آذره یکشنب
 خود را آغاز تي فعالنی روز در و2 از فردا به مدت ی اتمی انرژی المللني آژانس بی فنیهای همکارتهيکم
 .  کندیم
  و یفردا تا ظهر روز سه شنبه ضمن بررس از تهي کمنی ، انیبه و"  مهر "ی گزارش خبرنگار اعزامبه
 مي کشورها تصمنی آژانس با ای فنیهای عضو درباره همکاری کشورهای هسته ای برنامه هابیتصو
  .دی نمای میريگ
 ی شود،  تقاضاهای ملي بار تشککی که هر دو سال تهي کمنی گزارش در جلسات انی اهی پابر

 ی و پس از بررسردي گی قرار میابی مورد ارزی  تخصص وی از لحاظ فنتهي کمنی عضو در ایکشورها
 . شود ی حکام ارائه می به شورابی و تصویی اظهار نظرنهای برای مقدماتیها
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 ارائه زي و نی و تخصصی علمیهای  در باره همکار،ی هسته ای پروژه هانی ای حاضر با بررسیکشورها
 جز آنان است ، زي نرانی ای اسالمیور کشورها که جمهنی مناسب از جانب آژانس به ای هاسیسرو
 .  خواهد کردیري گميتصم
 کمکها نی و کامل از اضي بدون تبعی بهره مندی عضو آژانس برایکشورها:  دی افزای گزارش منیا

 نی در ای سال گذشته به آژانس ارائه کردند که پس از بررس2 در طول شتري خود را پیدرخواستها
 ئه حکام آژانس ارای چهارشنبه به نشست روز پنج شنبه و جمعه شورا شدن آن درروزیی و نهاتهيکم
 و پس از ی بررستهي دوشنبه و سه شنبه تا ظهر در کمی  کشورها در روزهایتقاضاها( شود یم

 بی شود  تا تصوی حکام ارائه مینوشتن گزارش در  روز چهارشنبه،  روز پنج شنبه و جمعه به شورا
 ).شود 

 شورا نی مورد نظر ازيشترني پرانی ای اسالمی آژانس با جمهوری هایهمکار:  دی افزای گزارش منیا
 ی اتمروگاهي پروژه ها از جمله نی برخیفي کنترل کزي و نیمنی انهي در زمتهي کمنیبوده است و تاکنون ا

 . داشته است رانی با ایی هایبوشهر همکار
  

  ه عراق  و نيروهاي موثر در آينددولت آينده،عراق رويدادهاي 
 

  ژانويه برگزار می شود30انتخابات عراق 
  ٢٠٠۴ نوامبر  21 – ١٣٨٣ اول آذره یکشنب:بی بی سی

فريد ايار، سخنگوی کميسيون انتخابات عراق، سمت راست، در کنار اياد عالوی، رييس دولت موقت 
 عراق  

گزاری اولين انتخابات کميسيون انتخابات عراق سی ام ژانويه سال آينده ميالدی را به عنوان روز بر
 .عمومی اين کشور پس از سرنگونی صدام حسين تعيين کرده است

اين . قرار است رای دهندگان عراقی در اين انتخابات، نمايندگان يک پارلمان انتقالی را انتخاب کنند
 . پارلمان مامور تدوين قانون اساسی عراق خواهد بود
ی صورت خواهد گرفت و يک انتخابات عمومی ديگر نيز سپس يک همه پرسی در مورد اين قانون اساس
 . قبل از پايان سال آينده ميالدی برگزار خواهد شد

کميسيون انتخابات عراق با وجود ادامه درگيری ها در اين کشور به کار سازماندهی ثبت نام رای 
در انتخابات، در همين ارتباط، برای تشويق مردم به شرکت . دهندگان و احزاب اشتغال داشته است

 . تبليغاتی از تلويزيون عراق پخش شده است
اما خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد برخی از مقامات دولتی عراق نسبت به اين موضوع که 

 . انتخابات در موقع مقرر برگزار شود، ترديد دارند
کت مردم در برخی از به گفته خبرنگار بی بی سی، اين مقامات از آن نگرانند که در صورت عدم مشار

 . مناطق، مشروعيت زير سوال برود
  

  :به گزارش خبرگزاري فارس، جدول زماني انتخابات عراق به شرح زير تعيين شده است
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 شوراي استاني را 18 نماينده شوراي ملي موقت و 275دهندگان عراقي،   راي- 2005 ژانويه 30 -
آنند، آردهاي عراق نيز در همين روز در انتخابات پارلمان خودمختار آردستان شرآت خواهند  ب ميانتخا

نويس قطعنامه دائمي عراق را تهيه و بر روند استقرار دولت نظارت  آرد ، شوراي ملي موقت پيش
 . خواهد آرد

گيري ادامه   آغاز راي ساعت قبل از48شود و   مبارزات انتخاباتي رسما آغاز مي- 2004 دسامبر 15 -
 . خواهد يافت

 . رسد نام براي شرآت در انتخابات در بغداد به پايان مي  ثبت- 2004 نوامبر 30 -
 . رسد هاي ديگر عراق به پايان مي نام براي شرآت در انتخابات در استان  ثبت- 2004 نوامبر 23 -
 12 تا 9رود  رسد ، انتظار مي تخابات به پايان ميها يا افراد در ان نام احزاب، گروه  ثبت- 2004 نوامبر 22 -

 ميليون نفر را در آن شرآت آنند، 
 :  عراقي و يك نماينده سازمان ملل است8آميسيون انتخابات عراق متشكل از -
 . اند آه انتخابات اين آشور را تحريم خواهند آرد  حزب عراقي اعالم آرده47تاآنون -

 275 و حداآثر 12آند بايستي فهرستي از حداقل  بات عراق شرآت ميهر حزب يا سازمان آه در انتخا
 . نامزد معرفي آند

 هزار مرآز 7شوند ، اين دفاتر بر حدود   استان عراق تشكيل مي18 دفاتر انتخاباتي در هر يك از -
 . گيري در سراسر عراق نظارت خواهند داشت راي

نتايج اين سه شهر را جمع بندي و به ) ليمانيه اربيل، دهوك و س(  سه مرآز استاني در آردستان -
 . بغداد ارسال خواهند آرد

بندي و به يك دفتر اصلي   دو دفتر انتخاباتي در بغداد نتايج آراء در مناطق دو طرف رودخانه دجله را جمع-
 . در بغداد ارسال خواهند آرد

 . خواهند داشت يك صد هزار نفر در روز انتخابات بر روند حسن اجراي آن نظارت -
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روسيه در حال مسدود آردن توافق : اعالم آرد" 20گروه "ي نشست روساي مالي  يك منبع در حاشيه
 .هاي عراق است  درصد از بدهي80باشگاه پاريس براي بخشيدن 
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رانسه، اين منبع آه خواست نامش به نقل از خبرگزاري ف) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

مذاآرات در سطح بااليي ميان روسيه و آمريكا با هدف پايان دادن به اين بن : فاش نشود، اعالم آرد
 . بست در جريان است

روسيه در . ه دست آمده استتوافقي ميان اآثر آشورهاي طلبكار به استثناي روسيه ب: اين منبع افزود
موقعيتي نيست آه يك توافقنامه ارايه دهد و مذاآرات در سطح بااليي ميان آمريكا و روسيه به دليل 

 . لزوم وجود اتفاق آرا در جريان است
شرآت نكرده است و هنوز مشخص نيست " 20گروه "الكسي آودرين وزير دارايي روسيه، در نشست 

 . برگزار شده و يا در مكاني ديگرآه اين مذاآرات در برلين
 ميليارد دالري عراق به 120هاي  المللي براي بخشيدن بدهي از يك طرح بين) شنبه(آلمان روز گذشته 

 .منظور بازسازي اين آشور جنگ زده خبر داد
 . ميليارد دالر از عراق طلب دارد34.50ژاپن بزرگترين طلبكار عراق است و روسيه نيز مبلغ 

اند؛ در حالي  هاي عراق خودداري آرده  درصد از بدهي50لمان و روسيه از بخشيدن بيش از فرانسه، آ
 . درصدي بدهي عراق هستند95آه آمريكا و انگليس به دنبال بخشش 

اين در حالي است آه وزير دارايي آلمان روز گذشته اعالم آرد آه آشورهاي عضو باشگاه پاريس با 
  .عراق موافقت آردندهاي   درصد از بدهي80بخشودگي 

 
علت  /مي کنی بر قرار مهی قهریروي با نیجي را در موصل و بعقوبه و بنظم:  شد یحازم شعالن مدع

  باز است ی د رعراق مرزهایستیاقدامات ترور
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 شد دولت یواندن آن مدع به فلوجه و موثر خییکای از حمالت اشغالگران آمرتی دفاع عراق با حماریوز
 عراق از جمله موصل، بعقوبه ی شهرهاگری در دی نظاماتي و عملهی قهریروي را با نتيموقت نظم و امن

 .  همانند فلوجه برقرار خواهد کردیجيو ب
 بر ضد کانون یروزي مهر ، حازم شعالن در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان از  پی گزارش خبرگزاربه
 . انتخابات سالم و آزاد خبر دادی براتي امنی برقراری برایدر فلوجه با هدف آمادگ سمی تروریها

 ی محمد و برخشي پس از آنکه فرمانده جژهیفلوجه اکنون بهتر از قبل شده است بو:  ادعا کرد شعالن
  بود که دری متعلق به الزرقاوی آن موضعنی سالح که آخری شدند و انبارهارياعضا و معاونانش دستگ

 مناطق عراق که از آنها خواسته است گری به طرفدارانش در دی وی نامه نوشته شده از سونیآن چند
 .به سالح و مهمات مجهز شوند، بدست آمد

 . کرد دي خواهبي تعقی را در هر نقطه اسمیدولت عراق ترور:  کرد دي تاکشعالن
 در سي و پلی گارد ملیروهاي نهي علی تهاجماتي از عملیري جلوگی برایدی جدی طرح های گفته وبه

 . اجرا خواهد شدی شده است که به زودهي تههی و محمودهيفيمنطقه لط
 ی برقرار میجي و نظم را در موصل و بعقوبه و منطقه بتيبه  زور هم که شده امن:  هشدار داد شعالن

 .ميکن
 ی عربیت که کشورها خود با عراق گفی در کنترل مرزهاهی همسای کشورهای همکارزاني درباره میو

 به آن گانگاني از ورود بیري کنترل مرزها و جلوگی خود را برای آمادگهی و سورتیمانند عربستان و کو
 .نشان دادند 

 ی متکی و روسی شرقحاتي عراق همچنان بر تسلدی ارتش جدی و نوساززي گفته شعالن ، تجهبه
 ارتش و زي وتجهی قطعا نوسازمي وقت داشتتي نظم و امنی که  پس از برقراریخواهد بود اما در صورت

 . عراق صورت خواهد گرفتیگارد مل
 ني بتي وضعکی سمیترور:  گفت سمی سرکوب تروری دولت عراق برایی عدم توانالی درباره دالیو

 آن وجود ی است علت اصلگانهي ما بی اجتماعتي شود که با واقعی است و محدود به عراق نمیالملل
 شي شد ببی که تصوی مرزها اتخاذ خواهد شد تا جائنی در بستن ایدی جدريکه تداب باز است یمرزها

 ارتش ی و واحدهامی کردجادی مناطق انی در اشرفتهي مراقبت پی مجهز به دستگاه هایاز چند نقطه مرز
  آورند وی آن را به پرواز در می که خلبانان عراقی تجسسیماهاي هواپی حتمیرا در آن نقاط مستقر کرد

 . بر فراز مرزها اوضاع را تحت نظر دارندیتي چند ملیروهاي وابسته به نیماهايهواپ
دولت عراق به شدت :  گفت ی نظام سالمت ملی متوسل شدن دولت به برقرارلی درباره دالیو

 . از انتخابات است شي ثبات پجادی ای و نظم براتي امنیخواهان برقرار
 حفظ اتي عملی را برای اژهیبرقرار خواهد شد و وزارت دفاع طرح وانتخابات درموعد مقرر :  گفت شعالن

 کرده هي راندن آنها از عراق تهروني بای ها ستی به خاطر سرکوب و حذف تروری در مراکز اخذ راتيامن
 .است
 است که بر اساس ی در فلوجه در حالی نظاماتي عملتي شعالن درباره موفقی ذکراست ادعاانیشا

 فلوجه ی نظاماتي شکست اشغالگران در عملمزی تاورکیوي در روزنامه نکایش آمرسند افشاشده ارت
 . قرار گرفته استدیيمورد تا
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  درباره عراق ی المللني کسب توافق بی در راه مصر برایباریز
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 عراق درمصر ی المللنيفرانس ب شرکت در کنی براکشنبهی امورخارجه عراق امروز ری وزیباری زاريهوش

 .  شودی مصر مخي شرم الشیبرگزار خواهد شد، راه
 عراق فردا دوشنبه با هدف ی المللني فرانسه، کنفرانس بی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 . وانتخابات عراق آغاز به کار خواهد کردیاسي توافق گسترده از روند سجادیا
 کی صاحبنظر درباره عراق در ی بار همه کشورهانينخست:  فرانسه گفتیبرگزار باره به خنی درایباریز

 . کنندتی درعراق حمایاسي تا از روند سمي آنها بخواهیمحل جمع خواهند شد تا از همگ
 ران،ی ایعنی عراق گانی امور خارجه همسای عراق با نشست وزرای المللني است کنفرانس بقرار
 . به عالوه مصر و آغاز خواهد شودهيدن، ترک عربستان ، ارت،ی کوه،یسور

 مشترک عراق با ی کنترل مرزهاشی عراق، افزاگانی مورد بحث در نشست همسای اصلموضوع
 . ها استستی تروریرقانوني منع ورود غی ها براهی همسایکشورها
گروه  برگزار خواهد شد که شامل یشتري بی عراق از سه شنبه با حضور اعضای المللني بکنفرانس
 ی به عنوان عضو دائم شوراني، چ)ايتالی و اسي ژاپن، آلمان، فرانسه، انگله،ي کانادا، روسکا،یآمر( هشت 

 هی اتحادیس دوره اي هلند به عنوان رئ،ی سازمان کنفراس اسالمی دوره اسي به عنوان رئی مالزت،يامن
 .افتی عرب ادامه خواهد هیاروپا و اتحاد

 کنفرانس را در ماه اکتبر داده بود اما پس از مخالفت نی ای برگزارشنهاديش پ ادامه داد که کشوریباریز
 . خود را پس گرفتشنهادي کنفرانس، پنیشرکت کنندگان در ا

 است و دهي در شهر فلوجه به اتمام رسی نظاماتيهم اکنون عمل:  دولت موقت عراق افزودری وزنیا
 .د قرار دهد را تحت الشعاع خوخي تواند کنفرانس شرم الشینم
 در ی انتخابات آتی را از برگزاری جامعه جهانتی عراق حمای المللني شود کنفرانس بی میني بشيپ
 . داردطرهي انتخابات سنی ای همچنان بر برگزاریتي داشته باشد اما خطرات امنی کشور در پنیا
 یتند چرا که آنها به آزاد خواهان برگزار نشدن انتخابات هسانی است که افراط گرایعيطب:  افزودیباریز

 کرده است و جنگ تمام شده است، صدام در زندان ريي ندارند، اوضاع هم اکنون تغمانی ایو دموکراس
 .مي هستندهیاست، ما به دنبال نگاه به آ

 چرا که ميابی درباره عراق دست ی المللني بی که به توافقمیدواريام:  کرددي عراق تاکرامورخارجهیوز
 . را برتمام منطقه خواهد داشتی بازتاب هاندهی آیدرماه هااقدامات ما 

 
   برگزار خواهد شد هی ژانو30 عراق انتخابات
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 .  کشور خبر داد نی انتخابات ای برگزارقي انتخابات عراق از زمان دقیی اجرای عالتي هئیسخنگو

 یی اجرای عالتي هئیسخنگو " اری ادیفر"  فرانسه ، یبرگزار مهر به نقل از خی گزارش خبرگزاربه
 11 ( هی ژانو30 انتخابات عراق یزمان برگزار: انتخابات عراق در ادامه سخنان خود خاطر نشان ساخت 

 .  شده است نييتع) بهمن 
  .  نشود جادی ایريي انتخابات تغی تا در زمان برگزارميدر تالش هست:  کرد حی تصرني همچنیو
 

  در فلوجه ی عراق1450بازداشت /  چاه نفت عراق 6 در یآتش سوز/  تن از طرفداران صدر 15 یريدستگ
 در ی جوان عراقی صدر روحانی تن ازطرفداران مقتد15 یري عراق امروز از دستگی افسرگارد ملکی

 شهر حله خبر داد 
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 شده به ريافراد دستگ: عراق گفتسي افسر پلکی فرانسه، ینقل ازخبرگزار مهربه ی گزارش خبرگزاربه
 . دراستان بابل متهم شدندییکای اشغالگر آمریروهاي نهي علاتيدست زدن عمل

عضو گروه صدررا بازداشت 15 نی حمالت خود در حله اانی درجری وعراقییکای آمریروهاين: افزودیو
 کربال و نجف بازداشت ی صدر در شهرهاانیرهبران جر هفته گذشته دو تن ازی طنيکردند همچن

 شمال بغداد بدست یلومتري ک200 واقع در یجيدو راننده ترک درشهر ب:  گفتیتي منبع امنکی.شدند
 .  ناشناس کشته شدندافراد

 دوراننده ترک را نی ای به وقت محل14افراد ناشناس ساعت :  المخول گفتسي علوان پلدي حمسرهنگ
 . شدندیفاصله متوارکشته و بال
 ی آورند بارها هدف حمالت افراد مسلح قرار می به عراق مزاتي ترک که مواد و تجهوني کامرانندگان

 را یدی شدري رو دولت آنکارا را واداشته تا تدابني ازآنها هم به گروگان گرفته شوند ازهمی وبرخرنديگ
  .ردي حافظت از جان اتباع خود بکار گیبرا

 درجنوب بغداد هيفي با افراد مسلح در شهرلطی و عراقییکای آمریروهاي نیريرعراق ازدرگ دی خبرمنابع
 . دهندیخبر م

 هيفي ساکنان شهر لطنيهمچن.  دادی روهيفي در منطقه لطی صبح به وقت محل7 ساعت هایري درگنیا
 . شودی مدهی اجساد سه زن دانيدرم.  شهر کشف کردندنی ایکی جسد را در نزد30دستکم 



www.iran-archive.com 

 منطقه خانه نی به اییکای آمریروهاي از ترس حمله گسترده نهيفي ساکن چند منطقه لطی عراقخانواده
 چاه 6 ستي از عراق حاکیلي تکمیگزارشها. رفتندگری دی شهرهایو کاشانه خود را رها کرده و به سو

 .نفت در شمال عراق درحال سوختن است
 چاه نفت مورد تعرض افراد مسلح قرار کی گری امروز بارد: خبر افزودندنی عراق با اعالم ایتي امنمنابع

 سرگرم خاموش کردن آن قی حری اطفامي که تدهي نفت به آتش کشیگرفت که با حمله تعداد چاهها
  .ديهستند به شش چاه رس

 از یکی درنزدیبمب:  باره گفتنی درای وامداد رسانساتي ازتاستی حمایروهاي ازنی حمودسرهنگ
 . شدزي گسترده نینفجر شد و منجر به آتش سوز می نفتیچاهها

 که اقدامات خرابکارانه یی الخبازه در غرب شهر کرکوک واقع شده است تا جاداني درمی چاه نفتنیا
 . شده ادامه داشت ادیدرآخرهفته گذشته درمنطقه 

 یاگزارشه.  سرگرم مهار آتش استقی حری اطفامي همچنان ادامه دارد و تیآتش سوز:  افزودیو
 عراق سي افسر پلکی.  در شمال بغداد کشف شدیمانکارعراقي پکی جسد ستي از عراق حاکیليتکم

 .می کردداي رود دجله پیکیما جسد عالء در نزد:  موضوع گفتنیدرباره ا
 گونه تلفات و چي شده در بغداد خبر داد اما هی خودرو بمب گذارکی هم امروز از انفجار شاهدان
 30/8 الدوره در جنوب بغداد ساعت ی کویکی خودور در نزدنی گفته شاهدان ، ابه.  نداشت یخسارات

 . منفجر شد ی به وقت محلقهيدق
.  در حمله به شهر فلوجه خبر داد ی عراق1450 از شي بیري از دستگی اهياني امروز در بکای آمرارتش

 یتي چند ملیروهاياق و ن عریتي امنیروهاي فجر ناتي عملانیدرجر:  گفت ییکای آمراني نظامیسخنگو
 . بازداشت شدندی عراق1450 از شيدر فلوجه  ب

 معلوم شد مبارز نبودند آزاد نکهی پس از ارشدهي تن از افراد دستگ400 از شي آمده است بهياني بنیدرا
 . آزاد خواهند شد گریشدند و امروز صد د

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر1:  تهرانیهامرور روزنامه  

  ٢٠٠۴ نوامبر  21 – ١٣٨٣ اول آذره یکشنب:بی بی سی
روزنامه های امروز صبح تهران در گزارش های خبری خود به انعکاس مخالفت های مقامات آمريکايی با 
توافق های هسته ای ايران و اروپا پرداخته و با گزارش افتتاح تاسيسات گاز بندرعسلويه خبر از افزايش 

  .رزی کشور داده انددرآمد ا
بيشتر روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی خود را به افتتاح ميدان گازی پارس جنوبی در 

عسلويه بوشهر اختصاص داده اند که به گفته رييس جمهوری، گنجی پربها و ذخيره ای ارزشمند برای 
  .  سال تامين کند١٠ا ايران و جهان است که قادر خواهد بود گاز مورد نياز جهان را ت

 نوشته که محمد خاتمی در مراسم بهره برداری از فاز يک ميدان گازی پارس جنوبی، افتتاح اين شرق
  . فاز را از افتخارات بزرگ کشور ناميد که توسط نيروهای ايرانی طراحی و اجرا شده است

ان صاحب دومين منبع  اين جمله رييس جمهوری را با اهميت يافته که گفته است نمی توهمبستگی
  . گاز جهان بود اما به صادرات آن نيانديشيد

ارزش سرمايه گذاری های انجام شده در پتروشيمی را حدود پنج ميليارد دالر ذکر حيات نو اقتصادی 
  .  ميليون دالر به درآمدهای کشور خبر داده است۵٠٠ از افزايش ساالنه ايرانکرده و روزنامه 

آور شده است که بر سر حضور بهزاد نبوی در راس شرکت پتروپارس، که  در گزارش خود يادشرق
پيمانکاری پارس جنوبی را به عهده دارد، مخالفان دولت چه جنجالی بر پا داشتند که سرانجام به تغيير 

  . و تحوالتی در اين شرکت انجاميد و فعاليت بزرگترين شرکت نفتی کشور را برای مدتی مختل کرد
ز وزير نفت از بهزاد نبوی که به خاطر مجلس ششم از پتروپارس کنار رفت سپاسگزاری در مراسم ديرو

  .کرد
يک هفته بعد از انتشار توافق های هسته ای ايران و اروپا و در حاليکه مخالفان اين مذاکرات با مخالفت 

  . ز گروه اول پرداخته اندهای خود ادامه می دهند، چند روزنامه امروز در دفاع از مذاکره با اروپا به انتقاد ا
 اظهار نظر کرده است که عده ای از سر دلسوزی از اين دستاورد انتقاد می کنند اما ايرانروزنامه 

 به گروهی از مخالفان مذاکره با اروپا اشاره کرده و نوشته است که گروهی معتقدند به همشهری
شان از اين شبهه افکنی هموار نمودن مسير جای کار با اروپا بهتر است کار با آمريکا دنبال شود و هدف

  . مورد نظر خود، يعنی مذاکره با آمريکا است
 برخی مطبوعات داخلی و شخصيت های سياسی به اين موضوع دامن زده و همشهریبه نوشته 

حتی برای رسيدن به مقصود و نظر خود در برخی مالقات ها با سفرای غربی توصيه به طرح مواردی 
شر به عنوان پشتوانه توافق می کنند تا بدين شکل راه بن بست در مذاکرات با اروپا را همچون حقوق ب
  .هموارتر کنند

 در عين حال نوشته اصرار بر روش های غيرملی، تبليغاتی و هيجانی نشانه عدم تمکين برخی ايران
  . مدعيان به تصميم های کالن نظام است

مترصد روزی خواهند نشست که در مذاکرات ايران و اروپا اين روزنامه اين گروه را متهم می کند که 
  . دشواری و خللی ايجاد شود



www.iran-archive.com 

 بازرسی از محلی که سازمان مجاهدين خلق مدعی برخی فعاليت های آفتاب يزدبه نوشته 
غيرمتعارف هسته ای در آن جا شده اند در دستور کار بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار 

ژانس به زودی از مقام های ايران خواهان فراهم شدن تسهيالت الزم برای سرکشی به گرفته و اين آ
  . اين محل خواهد شد

 ميليون دالر وسايل نظامی صادر می شود و اين ١٠٠ از قول وزير دفاع نوشته ايران ساالنه شرق
چسب های درحالی است که سيستم های کنترلی فراوانی را در دنيا حاکم کرده اند که با زدن بر

 ميليون ۵٠٠سياسی مختلف، مانع صادرات اسلحه از جانب ايران می شود و گرنه ايران دستيابی به 
  .دالر صادرات اسلحه را حق خود می داند

 در سرمقاله خود يادآوری کرده که نمايندگان مجلس هفتم در شش ماه فعاليت خود طرح آفتاب يزد
 دانشجو و گسترش ازدواج موقت را مطرح کرده و اينک های غريبی مانند جداسازی دختران و پسران

  .طرح اعدام زنان خيابانی هم به آن ها اضافه شده است
 به گفته های عشرت شايق، نماينده محافظه کار تهران است که دو روز قبل ابراز آفتاب يزداشاره 

  . عقيده کرد که با اعدام ده زن خيابانی، مشکل حل می شود
زنامه، شهربانوامانی، نماينده سابق تهران در مجلس، گفته اگر با اعدام مشکل زنان به نوشته همين رو

  .خيابانی حل می شد، بعد از قتل های مشهد اين مشکل حل شده بود
 بعد از دوره ای آرامش به نظر می رسد دوباره ترويج راه های تند برای حل آفتاب يزدبه نظر سردبير 

  .ه استمسايل اجتماعی از سر گرفته شد
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