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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 -ژيم ايرانپروژه اتمي ر

  
ي اروپا در  اعالم آرد، ايران با عبارات پيش نويس قطعنامه) شنبه سه(رويتر گزارش داد آه انگليس امروز 

 .يي اين آشور از جمله تعليق دائم غني سازي اورانيوم مخالفت آرده است هاي هسته خصوص فعاليت
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، اين خبرگزاري انگليسي ادامه داد آه پيش نويس اين )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 .المللي انرژي اتمي ارايه شود قطعنامه قرار است پنجشنبه به شوراي آژانس بين

حكمي در خصوص بعضي ايران اظهارات م: بر اساس اين گزارش جك استرا در ديدار با آمال خرازي گفت
 .بخشهاي اين توافق داشته است

اند آه  الشيخ حضور داشتند و ديپلماتهاي وين گفته مقاماتي آه در آنفرانس شرم: افزايد اين گزارش مي
هاي  ي پيشنهادي اروپا به ويژه در خصوص تعليق فعاليت ايران نسبت به عبارات دو پاراگراف در قطعنامه

 .المللي انرژي اتمي نگران است نيوم و آنترل آنها از سوي آژانس بينمربوط به غني سازي اورا
مشكل ايران روش توصيف تعليق و آنترل : ي انگليسي ادعا آرد رتبه اين گزارش به نقل از يك مقام عالي

 .بر آن است آه البرادعي آن را توصيف آرده است
ليق به عنوان اقدامي داوطلبانه به براي ايران اين مساله ضروري بوده است آه تع: وي ادامه داد

 .خواهد از بند ماشه جلوگيري آند رسميت شناخته شود و مي
ي غير مستقيم  با اين حال مقامات ايراني نسبت به آنچه آه آن را به عنوان ماشه: افزايد اين گزارش مي

 آه ضروري است گويد آنند متن اين پيش نويس مي دانند ابراز نگراني مي مي در متن اين پيش نويس 
ي غني سازي را براي هميشه به حالت تعليق نگه دارد؛ اگر آه قرار است  هاي برنامه ايران تمام بخش

 . المللي انرژي اتمي حل شود پرونده ايران در چارچوب آژانس بين
در حالي آه اين عبارت تهديد مستقيمي براي ارجاع به شوراي امنيت : در ادامه اين گزارش آمده است

 .تواند اين مساله را در نظر بگيرد آند آه مي يست، اشاره مين
 . ساعت آار سخت براي انجام دادن خواهيم داشت48: ي انگليسي ياد شده افزود رتبه مقام عالي

الشيخ  ي اجالس شرم بر اساس اين گزارش خرازي با يوشكا فيشر، همتاي آلماني خود نيز در حاشيه
ي فرانسه نيز ديدار  با ميشل بارنيه، وزير امور خارجه) شنبه سه(اخر امروز چنين او ديدار آرده است و هم
 .اي ايران گفتگو خواهد آرد ي هسته و در خصوص مساله

باشد   مي ايم؛ به نفع همه ها داشته ما مذاآراتي پله به پله با ايراني: اين گزارش به نقل از استرا نوشت
 . حل شودآه اين مساله به روشي حساس و رضايت بخش

رويتر به نقل از استرا نوشت آه سه آشور اروپايي در صورتي آه ايران از توافقش براي تعليق غني 
 .سازي اورانيوم عقب نشيني آند، ممكن است پرونده ايران را به شوراي امنيت بفرستند

اگراف در ي دو پار در گزارشي ديگر آمده است آه خرازي در ديدار با استرا خواستار بررسي دوباره
 .قطعنامه است
 .اميدواريم با يكديگر به توافق برسيم: استرا گفت

 داشته است ما همگي به  هاي قطعنامه ي بعضي بخش وي ادامه داد خرازي اظهاراتي جدي درباره
 .دنبال حل آن هستيم

  
  آغاز شد رانی و اکای آمری اروپا ، بازی هسته اسی نوشيباارائه پ

  ٢٠٠۴ نوامبر  23 – ١٣٨٣  آذر3ه شنبسه 
 ییاروی ، رورانی ای اروپا درباره برنامه هسته اسی نوشي با ارائه پندی گوی منی ومي مقیپلماتهاید
 .  آغاز شد ه است ی اتمی انرژی المللني در آژانس برانی و اکای آمرکيپلماتید
 قطعنامه اروپا دیجد سی نوشيپ:  گفتند نی در وپلماتهای دترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبر گزاربه
 خواهد ی کند و می میابی ارزفي ضعاري آن را بسکای آمررای قابل قبول است زري تهران و واشنگتن غیبرا

 ی هسته ای هاتي فعالیري ماشه در آن گنجانده شود تا در صورت از سر گسميکه بند مربوط به مکان
 در قطعنامه ی بندني گنجاندن چنزي نگری دیو ارجاع داده شود ، از ستي امنی به شورارانی پرونده ارانیا
 . و اروپا صدمه خواهد زد رانی قابل قبول است و به توافق اري هم غرانی ایبرا
 ی بندني به درج چنلیاروپا ما:  اروپا گفت سی نوشي بر سر متن پی به مذاکرات سرکی نزدپلماتی دکی
 . حفظ شود دیود دارد که با و اروپا وجرانی ااني می توافقنهي زمنی در ارای زستين
 تي امنی به شورارانی ای بر ارجاع پرونده هسته ای مبنیمي مستقدی تهدکهيدر حال:  گفتند پلماتهاید

 امر ممکن است آن را در معرض ني دارد که همی اشاره ضمننی اروپا به اسی نوشيوجود ندارد اما متن پ
 .اهد بود   مسئله ساز خوهايرانی ای برانی قراردهد و ایبررس

 و پنج نفره حکام در ی سی شورایگراصلی سه بازني بنی که در وی در باره مذاکراتیسي مقام انگلکی
  .می دارشيحال انجام است گفت که ما چهل و هشت ساعت کار سخت رادر پ
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  از آن است که واشنگتنی حاکییکای مقامات برجسته آمرري اظهارات اخندی گوی مپلماتهای ، دني بنیدرا
 . باشد رانی ای خود در قبال برنامه هسته ای بالقوه در استراتژريي تغکی یممکن است در جستجو

 نشان کای از حرکتها در آمری کنم برخیمن فکر م:  گفت ترزی با رویی در گفتگوزي نیی اروپاپلماتی دکی
 وجود دارد که در ییه ها بالفاصله اتفاق نخواهد افتاد اما نشانريي تغنیا.  نرمتر است کردی روکیدهنده 

  . اتفاق خواهد افتاد کی نزدی اندهیآ
  

 نقض صريح توافقنامه پاريس توسط سه آشور اروپايي در شوراي حكام
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اي را به  سه آشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان روز دوشنبه پيش نويس قطعنامه: خبرگزاري فارس
م آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه آردند آه موادي از آن توافقنامه اين سه آشور با شوراي حكا

 .آند ايران در پاريس را صراحتا نقض مي
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس از وين در پيش نويس قطعنامه پيشنهادي اين سه آشور آه امروز در 

 در UF6راني از فعاليتهاي تبديل اورانيوم و توليد اختيار اعضاي شوراي حكام قرار گرفت ضمن ابراز نگ
 . اند اي ايران، آن را بر خالف قطعنامه قبلي شوراي حكام ارزيابي آرده تاسيسات هسته

اي از آن در اختيار خبرگزاري فارس قرار دارد با اشاره به  در بخش ديگر اين قطعنامه پيشنهادي آه نسخه
ي صرفا به تصميم ايران به تعليق همه فعاليتهاي غني سازي و توافقنامه ايران و سه آشور اروپاي

 . فعاليتهاي باز فرآوري اورانيوم اشاره شده و از ادامه و گسترش تعليق حمايت شده است
 پاراگراف اجرايي اين قطعنامه نيز شامل مواردي است آه توافقنامه پاريس را 8و2،3،5مفاد بندهاي 

 . نقض آرده است
اند آه  رگزاري فرانسه نيز گزارش داد انگليس، فرانسه و آلمان خواستار اين امر شدهدر همين حال خب

 تهران به آژانس  سازي اورانيوم عمل نكند، پرونده هسته اي اگر ايران به قول خود مبني بر تعليق غني
د انرژي اتمي سازمان ملل ارجاع شود ولي اين آشورها در پيش نويس قطعنامه خود ارجاع خود بخو

 . اند را مطرح نكرده) مكانيزم ماشه(پرونده ايران به شوراي امنيت 
نويس قطعنامه پيشنهادي اروپا آه قرار است در نشست اين هفته شوراي حكام آژانس بين  طبق پيش

مديرآل آژانس اتمي بايد بر اجراي تعليق نظارت آند " محمد البرادعي"المللي انرژي اتمي مطرح شود، 
وي به شوراي حكام آژانس در مورد عدم اجراي آامل تعليق و يا جلوگيري از نظارت بر و گزارش سريع 

همه عناصر تعليق مادامي آه تعليق به قوت خود باقي است، به عنوان مدرك و سند معتبر آژانس 
 . قلمداد خواهد شد

تري   بسيار سبكاين خبرگزاري به نقل از يك ديپلمات غربي گزارش داد آه اين قطعنامه اروپا از لحن
 . نسبت به آن چه آه آمريكا انتظار داشت برخوردار است

مذاآرات بر سر «: هاي غربي آه خواست نامش فاش نشود به خبرگزاري فرانسه گفت يكي از ديپلمات
 » .پيش نويس قطعنامه آغاز شده است و هنوز آارهاي زيادي باقي است

قابل قبول زمان آافي در اختيار داريم و من مطمئنم آه خوشبختانه ما براي رسيدن به توافق « :وي گفت
 » .به توافق خواهيم رسيد

 
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
 خالصه اخبار عراق از شبکه هاى تلويزيونى خارجى  
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 ان و.ان .نيوز، سى شبکه هاى تلويزيونى يوروخالصه اخبار روز سه شنبه عراق از :ایرنا
 : سى به شرح زير است .بى.بى

 نيوز  شبکه تلويزيونى يورو
 آمريکا در پى تغيير سياست : وزير امورخارجه ترکيه گفت " عبداهللا گل"

 . خود در عراق است 
 " شرم الشيخ "بر اساس اين خبر وزير خارجه ترکيه که براى شرکت در نشست 

 برد، روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران با بيان اين که ی سر مدر مصر ب
 آمريکا پيش از جنگ عراق و پس از آن نيز سياست هاى يکجانبه اى را در عراق 

 در پيش گرفت ، کنفرانس شرم الشيخ را نشانه تغيير سياست آمريکا درباره عراق 
 . توصيف کرد

 باره آينده عراق با شرکت مقامات نشست روز سه شنبه کنفرانس بين المللى در
 . مصر گشايش يافت " شرم الشيخ "بلندپايه کشورهاى مختلف جهان در 

  ٢٠وزير امور خارجه آمريکا نيز از جمله " کالين پاول"براساس اين خبر 
 دبير کل سازمان ملل متحد" کوفى عنان "وزير امور خارجه اى است که به اتفاق 

 . کشور همسايه عراق در اين کنفرانس شرکت داردو وزيران امور خارجه شش 
  اتحاديه اروپا اتحاديه عرب و سازمان کنفرانس اسالمى نيز در نشست شرم -

 . الشيخ حضور دارند
 از تعويق " شرم الشيخ "شمارى از هياتهاى شرکت کننده در کنفرانس 
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 و اعالم  ژانويه برگزار خواهد شد، حمايت ٣٠انتخابات در عراق که در تاريخ 
 . شود تا مشارکت در آن بيشتر شودی ند تعويق انتخابات عراق سبب مکرده ا

 بر اساس اين خبر درخواست تعويق انتخابات در عراق در حالى مطرح شده است 
 که دولت موقت عراق ابراز خوشبينى کرده است که انتخابات در زمان مقرر برگزار

 . شود
 ت عراق تاکيد کرد دولت موقت پس از نخست وزير دولت موق" اياد عالوى"

 . نابودى مواضع تروريست ها براى برگزارى انتخابات مصمم است 
 عراق در کنفرانس شرم الشيخ به توسعه : بر اساس اين خبر عالوى افزود 

 . روابط با کشورهاى همسايه و ديگر کشورها چشم دوخته است 
  کرد که اگر هدف تروريستها نخست وزير دولت موقت عراق اعالم" اياد عالوى"

 گناهان ، زنان و کودکان در عراق اين است که صدام را به روى ی از کشتار ب
 . کارآورند، بايد به آنها گفت ، صدام سرنگون شد و دوره وى پايان يافت 

 نخست وزير موقت عراق روز سه شنبه از توافق به دست آمده " اياد عالوى"
  ميليارد دالر از بدهى ٣٢بر سر چشم پوشى از حدودميان اعضاى باشگاه پاريس 

 . هاى عراق ابراز خرسندى کرد و درعين حال خواستار بخشش مقادير بيشترى از ديون عراق شد
 بر اساس اين خبر عالوى روز سه شنبه با انتشار بيانيه اى در اين خصوص 

 ى ملت عراق و دولت عراق قطعا اتخاذ اين تصميم را پيامى مهم برا: اعالم کرد 
 .در قالب حمايت متحدان کليدى از اين کشور درچنين مقطع حساسى قلمداد مىکند

 ان .ان .شبکه تلويزيونى سى
دولت کره جنوبى روز سه شنبه با تمديد استقرار هزاران سرباز اين کشور در عراق تا يکسال ديگر يعنى 

 .  ميالدى موافقت کرد٢٠٠۵تا پايان سال
 ه استقرار نيروهاى کره جنوبى در خاک عراق ، در نشست تصميم تمديد دور

 نخست وزير کره جنوبى اتخاذ شد" لى هائه چوان "روز سه شنبه کابينه به رياست 
 که يکى از مقامات دفتر نخست وزيرى کره جنوبى در اين خصوص اعالم کرد، دولت 

 ال ديگر درخواست خود را مبنى بر تمديد دوره حضور نيروها در عراق تا يکس
 . بزودى تسليم پارلمان خواهد کرد

 شاهدان و منابع بيمارستانى در بعقوبه روز سه شنبه از کشته شدن يک 
 روحانى مسلمان اهل تسنن در شهر مقداديه به دست مهاجمان مسلح ناشناس خبر 

 . دادند
 نام داشت " شيخ غالب الزهير"بر اساس اين خبراين روحانى اهل تسنن عراق 

 اين انجمن مرکزى است که با .  از اعضاى انجمن روحانيان مسلمان بودو يکى
 قتل اين روحانى در . هدف پيگيرى اهداف اقليت سنى عراق تشکيل شده است 

 فيضى "گيرد که مهاجمان مسلح روز گذشته نيز شيخ ی مقداديه در حالى صورت م
 " موصل" در شهر برادر سخنگوى رسمى انجمن روحانيان مسلمان را" محمد الفيضى

 . در شمال عراق به ضرب گلوله از پا درآورده بودند
 منابع خبرى از شنيده شدن صداى تيراندازى شديد نزديک هتلهاى 

 . دهندی در بغداد پايتخت عراق خبر م" شرايتون "و " فلسطين "
 براساس اين خبر هنوز علت تيراندازى که بيش از پنج دقيقه ادامه داشت 

 هتلهاى شرايتون و فلسطين بغداد محل اقامت خبرنگاران و . است مشخص نشده 
 . پيمانکاران خارجى است 

 نيروهاى : مدير اداره آثار باستانى و موزه هاى سوريه دوشنبه شب اعالم کرد 
 امنيتى سوريه در طول ماه هاى گذشته موفق شدند اشياى باستانى عراق را از 

 . قاچاقچيان بازپس بگيرند
 پس از برقرارى آرامش و ثبات در عراق و تشکيل حکومت : ام سورى گفت اين مق

 قانونى دراين کشور، اين اقالم که درحال حاضر به عنوان امانت نزد اداره 
 . آثار باستانى سوريه است ، به عراق بازگردانده خواهد شد

  تن از جمله سه زن در ٣٠اجساد: تلويزيون عراق دوشنبه شب اعالم کرد 
 . فيه واقع در جنوب بغداد کشف شدلطي

 اين اجساد متعلق : براساس اين گزارش ، وزير کشور عراق دراين باره گفت 
  ساعت گذشته در زد وخورد با گارد ملى عراق ١٢به گروه هاى مسلحى است که در
 . و نظاميان آمريکا کشته شده اند

 بات پس از  هفته به موعد تعيين شده براى نخستين انتخا١٠در حاليکه 
 سرنگونى رژيم صدام حسين باقى است ، همسايگان عراق با فراخوانى مخالفان به 

 شرکت گسترده در انتخابات ، درباره تقويت امنيت در مرزهاى مشترک خود با اين 
 . کشور توافق کردند

 همسايگان عراق در نشست روز دوشنبه خود پيش نويس بيانيه نهايى چهارده 
 يد کردند که قرار است امروز در اجالس بين المللى درباره عراق ماده اى را تاي
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 . در شرم الشيخ به تصويب برسد
 سى .بى.شبکه تلويزيونى بى

دفتر اياد عالوى نخست وزير عراق امروز از توافق عالوى و مسئوالن امور موقوفات اهل تسنن عراق در 
 . اين کشور خبر دادخصوص اخراج ائمه جماعت مشوق خشونت و تفرقه در مساجد 

 امروز سه شنبه طى پيامى در يک روزنامه عراقى از " مارگارت حسن "همسر 
 . ربايندگان خواست همسرش را زنده يا مرده تحويل دهند

 وى از ربايندگان خواست با او يا سازمان صلح عراق تماس برقرار کنند و 
 . و او را وضعيت نهايى همسرش مطلع سازند

 . بازرگانى در عراق خبر داد دربغداد باانتشار بيانيه اىاز کشف نارنجک در يک هواپيماىسفارت آمريکا 
 اين سفارت بدون اشاره به جزئيات بيشتر درباره اين خبر، در بيانيه اى از

 شهروندان آمريکايى خواست اگر قصد سفر ضرورى به عراق را دارند کامال احتياط
 . کنند

  
  خروج اشغالگران ی جدول زمان بندنيي بدون تعخيعراق در شرم الش ی المللني کنفرانس بانیپا

  ٢٠٠۴ نوامبر  23 – ١٣٨٣  آذر3ه شنبسه 
 از روند تی که بر حمایانی پاهياني با صدور بشي پی ساعتخي عراق در شرم الشی المللني بنشست

 . افتی انی کرد، پادي و انتخابات عراق تاکیاسيس
 ی  با شرکت وزراخي شرم الشی فرانسه ، نشست رسمیل از خبرگزار مهر به نقی گزارش خبرگزاربه

 سازمان ی دوره اسي به عنوان رئی عراق، مالزهی همسای گروه هشت، کشورهایخارجه کشورها
 مصر به ،یی اروپاهی اتحادی دوره اسي و هلند به عنوان رئری و الجزانی ، تونس، بحریکنفرانس اسالم

 ی خارجاستي سسري ، کمی کل سازمان کنفرانس اسالمريان ملل، دب کل سازمري دبزبان،يعنوان م
 .افتی انی پاشي پی عرب صبح امروز آغاز و ساعتهی کل اتحادري و دبیی اروپاهیاتحاد
  کرد، تی در عراق حمایاسي ساتي که از عملیانی پاهياني نشست بنی اانی پادر
 شده است و حضور و دي اشاره شده است و تاک به موقت بودن حضوراشغالگران درعراقیانی پاهياني بدر
 . آنها تا ابد نخواهد بودتيموميق
 آحاد مردم ی مشارکت گسترده تمامني تضمی عراق برای کنفرانس ملی خواستار برگزارهياني بنیا

 . عراق شده است
 ی را برانی بحرشنهادي به شرکت کنندگان پطي فاش کرد که احمد ابوالغزي امورخارجه عراق نری وزیباریز
 . کند، ارائه کرده است ی متی از آن حماسي که انگلی عراقی نشست آشتیزبانيم
 خواهد کرد اما ی موافقت نکرده است و آن را بررسشنهادي پنی دولت عراق هنوز با ا،ی گفته وبه

 مربوطه شرکت ی بغداد است تا همه طرف های ملی آشتی نشست های مکان برانی بهترمیمعتقد
 .کنند

  
  عراق ني مسلمی علمااتي هیرور دو تن از اعضات

  ٢٠٠۴ نوامبر  23 – ١٣٨٣  آذر3ه شنبسه 
 عراق در ني مسلمی علمااتي هی وامروز دو تن از اعضاروزی دیط: العالم اعالم کردیونیزی تلوشبکه

 . بغداد و موصل ترور شدند 
 غالب خيح ناشناس صبح امروز ش افراد مسل،یونیزی شبکه تلونی مهر به نقل از ای گزارش خبرگزاربه

 . در شرق بغداد ترور کردندهی عراق را در شهر مقدادني مسلمی علمااتي عضو هیريالزه
 ی علمااتي عضوهیضي محمد بشار الفضي فخي روز گذشته شگری دیدرحادثه ا:  گفتني همچنالعالم
 .رور شد عراق به هنگام خروج از منزلش در شهر موصل بدست افراد ناشناس تنيمسلم

 کرده و بالفاصله رباراني راتضي فخي خودرو شکیچهار فرد مسلح نقابدار سوار بر :  گفتندیني عشاهدان
 .از محل حادثه فرار کردند

 شود یگفته م.  فوت کرد مارستاني در بی پس از بستری عراق ساعتني مسلمی علمااتي عضو هنیا
 . عراق استني مسلمی علمااتي هی رسمی سخنگویضي محمد بشار الفخي برادر شضي فخيش
  

 انتخابات شتابزده در عراق نتيجه معكوس خواهد داد 
  ٢٠٠۴ نوامبر  23 – ١٣٨٣  آذر3ه شنبسه 

هاي آمريكايي براي برگزاري انتخابات عراق  يك مقام عرب با اشاره به عجله مقام: خبرگزاري فارس
اد و آمريكا ممكن است به نتايجي اين انتخابات با چنين شتابي نتيجه معكوس خواهد د«: گفت

 ».ناخواسته برسد
ارس به نقل از خبرگزاري فرانسه از شرم الشيخ، يك مقام ارشد عرب آه خواست به گزارش خبرگزاري ف

آشورهاي عرب علًنا خواستار انتخاباتي جامع در عراق هستند اما «: نامش فاش نشود، امروز گفت
 » .منظور آنها از انتخابات جامع، مشارآت فعال اهل تسنن و پيروزي آنها در اين انتخابات است

ن آشورها از پيروزي شيعيان در اين انتخابات نگرانند و معتقدند در صورت پيروزي شيعيان اي« :وي افزود
 » .نفوذ ايران در عراق گسترش خواهد يافت 
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آنها همچنين نگرانند آه سوريه و لبنان نيز شيعيان عراق را حمايت آند، «:اين مقام عرب تصريح آرد
 » .يران برخوردار استاهللا لبنان از حمايت ا بخصوص آه در لبنان حزب

محور شيعيان در عراق بالطبع بشدت ضدآمريكايي خواهد بود و با مذاآرات صلح با اسرائيل « :وي گفت
 » .مخالفت خواهد آرد و با ديدگاه آمريكا براي اجراي طرح خاورميانه بزرگتر به مخالفت برخواهد خواست

اين انتخابات با «: اي برگزاري انتخابات عراق گفتهاي آمريكايي بر اين مقام عرب با اشاره به عجله مقام
 » .چنين شتابي نتيجه معكوس خواهد داد و آمريكا ممكن است به نتايجي ناخواسته برسد

  
 حمله نظاميان آمريكايي به جنوب بغداد

 ٢٠٠۴ نوامبر  23 – ١٣٨٣  آذر3ه شنبسه 
 نيروهاي انگليسي و عراق به مناطقي از هزاران نفر از نظاميان آمريكايي با پشتيباني: خبرگزاري فارس

 .جنوب بغداد حمله آردند
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، ستاد فرماندهي نيروهاي آمريكايي در عراق 

تفنگداران آمريكايي با پشتيباني نيروهاي عراقي و «: اي با تاييد اين خبر اعالم آرد امروز در بيانيه
در جنوب بغداد را هدف حمالت خود قرار دادند و عمليات جديدي را نيز در " جبله"ز شهر انگليسي امرو

 » .مناطق شمالي استان بابل اجرا آردند
ها آه با هدف پاآسازي منطقه از وجود شورشيان پيش از  در اين عمليات«: در اين بيانيه آمده است

 » .ي آمريكايي ، عراقي و انگليسي حضور دارند هزار نيرو5گيرند، بيش از  برگزاري انتخابات صورت مي
نيروهاي ائتالفي با هر آسي آه درصدد اخالل در «:ستاد فرماندهي نيروهاي آمريكايي تصريح آرد

 » .انتخابات سراسري عراق برآيد برخورد جدي خواهند آرد
خاورميانه با المللي عراق با حضور آشورهاي  گيرند آه آنفرانس بين اين حمالت در حالي صورت مي

سازي زمينه برگزاري نخستين انتخابات پس از اشغال عراق در شرم الشيخ مصر برگزار  هدف آماده
 . شود مي

هاي آمريكايي براي برگزاري انتخابات عراق  يك مقام عرب حاضر در اين آنفرانس با اشاره به عجله مقام
 و آمريكا ممكن است به نتايجي اين انتخابات با چنين شتابي نتيجه معكوس خواهد داد«: گفت

 » .ناخواسته برسد
  

 الشيخ آنفرانس عراق در شرم
 ٢٠٠۴ نوامبر  23 – ١٣٨٣  آذر3ه شنبسه 

المللي عراق آه از روز گذشته با حضور آشورهايي از منطقه و جهان و نيز برخي از  آنفرانس بين
ش با انجام چندين آنفرانس خبري الشيخ مصر برگزار شد، لحظاتي پي المللي در شرم هاي بين سازمان

 .از سوي شرآت آنندگان به آار خود پايان داد
ي خبري العربيه احمد ابوالغيظ، وزير امور  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 برقراي ثبات و صلح در عراق تنها به اين آشور مربوط: ي مصر در اين آنفرانس اظهار داشت خارجه
 .شود نيست بلكه ثبات و امنيت عراق به عنوان ثبات و امنيت منطقه نيز محسوب مي

اند آه چنين  هاي شرآت آننده در اين آنفرانس به اين نتيجه رسيده طرف: ابوالغيظ تصريح آرد
هايي هم چنان ادامه داشته باشد و موضوع عراق به ويژه انتخابات اين آشور از سوي  آنفرانس

 . با جديت بيشتري دنبال شود هآشورهاي منطق
المللي عراق با برخي اصالحات و تغييرات  ي پاياني آنفرانس بين بيانيه: ي مصر گفت وزير امور خارجه

الزم با موافقت تمام آشورهاي شرآت آننده به تصويب رسيد و ما هم چنان ارتباطات خود را با عراق 
 .واهيم داد ادامه خ جهت عملي ساختن تمام مفاد اين بيانيه

ي پاياني حمايت همه  تمام آشورهاي شرآت آننده در اين آنفرانس در بيانيه: ابوالغيظ تصريح آرد
 .ي خود را از روند سياسي جاري در عراق اعالم آردند جانبه

اي با ابراز تشكر و  ي عراق نيز طي آنفرانس جداگانه از سوي ديگر هوشيار زيباري، وزير امور خارجه
اين آنفرانس نتايج بسيار مهمي را :  دولت مصر براي برگزاري چنين آنفرانسي اظهار داشتقدرداني از

وگو  در بر داشت و بايد بگويم برگزاري چنين نشستي پس از فروپاشي نظام ديكتاتوري صدام و گفت
توان  هايي است آه مي ي انتخابات و برقراري نظام جديد در عراق، خود يكي از بزرگترين موفقيت درباره

 .به آن اشاره آرد
المللي عراق شاهد تغييرات و اصالحاتي بوده است و ما در  ي پاياني آنفرانس بين بيانيه: زيباري گفت

 .ي عراق نباشد تالش هستيم آه اين آنفرانس آخرين آنفرانس درباره
آنفرانس المللي عراق مبني بر ميزباني  ي پيشنهاد بحرين به رياست آنفرانس بين زيباري درباره

ي اين موضوع به  ما هنوز درباره: هاي معارض تصريح آرد مشترآي ميان دولت موقت عراق و گروه
ايم و اين پيشنهاد در حال بررسي است اما به هر حال ما معتقديم آه اگر قرار  موافقت آامل نرسيده

 .ر شوداست آنفرانسي در اين زمينه برگزار شود بهتر است اين آنفرانس در بغداد برگزا
هاي  ي عرب و ديگر سازمان وي با تاآيد بر اين مطلب آه عراق هم چنان خواهان عضويت در اتحاديه

عراق از طوايف مختلف سني، شيعه و آرد تشكيل شده است و جدا از هويت : يي است، گفت منطقه
 .برجا بماندي عرب پا و فرهنگ اين طوايف، تمايل دارد به تمام تعهدات و الزامات خود در اتحاديه
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ها حضور بسيار گسترده و مثبتي در آنفرانس  اروپايي: ي نقش اروپا در بازسازي عراق گفت وي درباره
المللي عراق داشتند و اين اتحاديه از پيش نيز تمام اقدامات و روند صلح در عراق را مورد حمايت  بين

. ي الزم به اين آشور را ارايه دهدها هاي مختلف آمك خود قرار داده است و در تالش بوده تا به روش
 .توان آموزش نيروهاي امنيتي و پليس عراق نام برد  را مي هاي اين اتحاديه يكي از آمك
وگو گذاشته  اين موضوع نيز در آنفرانس به گفت: ي موضوع نظام فدرالي در عراق گفت زيباري درباره

هستند آه در اين زمينه تصميم نهايي را اتخاذ شده اما به هر حال ما معتقديم در پايان اين مردم عراق 
 . خواهند آرد
 .شود نه تجزيه آن بر خالف تصورات موجود نظام فدرالي منجر به تحكيم عراق مي: وي تاآيد آرد
پيش از هر چيز ما بايد بگوييم از آشته شدن نيروهاي : ي عمليات نظامي در فلوجه گفت وي درباره

اما بر همگان آشكار است آه ما پيش از انجام اين عمليات . ار متاسفيمغيرنظامي در اين عمليات بسي
 .ايم هاي ديپلماتيك را به آار برده نظامي تمام راه
اين : ي نشست آشورهاي هم جوار عراق آه قرار است در ايران برگزار شود، گفت زيباري درباره

اري آن تاآنون خيلي تاخير انجام نشست از پيش با درخواست ما انجام گرفته اما متاسفانه در برگز
 .گرفته است
 .  در اين آنفرانس حاضر خواهيم شد مطمئنا ما با حضوري گسترده: وي تاآيد آرد

در صورتي آه  :ي شرآت بعضي از احزاب بعثي در انتخابات عراق گفت ي عراق درباره وزير امور خارجه
توان  ز از پيروزي آنها استقبال خواهيم آرد زيرا نمياين افراد بتوانند در اين انتخابات پيروز شوند، ما ني

 .نسبت به دموآراسي اعتراضي آرد
خواهيم آه به حسن نيت بيشتر و صداقت بيشتر با تعهدات خود  ما از آشورهاي همجوار مي: وي افزود

د تمام پايبند بمانند؛ زيرا برقراري امنيت و ثبات در عراق نه تنها به سود اين آشور است بلكه به سو
 .آشورهاي منطقه و همجوار است

ي  اي اعالم آرد، در حاشيه ي آمريكا نيز طي آنفرانس جداگانه از سوي ديگر آالين پاول وزير امور خارجه
ي آخرين تحوالت و اوضاع جاري در  ي چهار جانبه ديدار و درباره المللي عراق با آميته آنفرانس بين

 .وگو آرده است طين گفتفلسطين و در راس آنها انتخابات فلس
ي چهار جانبه موضوع عقب نشيني اسرايل از  يكي ديگر از موضوعات مورد بحث با آميته: وي تاآيد آرد

 .نوار غزه بوده است
المللي عراق مهمترين موضوع مطرح شده موضوع انتخابات در اين  در آنفرانس بين: پاول هم چنين گفت

خواهيم آه حكومت عراق را در چنين  ام آشورهاي منطقه ميآشور بوده است و ما در اين جا از تم
 .اقدامي يعني برگزاري اين انتخابات در زمان مقرر آمك آنند

عمليات نظامي در اين شهر و ديگر : ي حمالت نيروهاي آمريكايي به شهر فلوجه گفت پاول درباره
ي  سته است برخي از مفاد قطعنامهتوان يك عمليات موفقيت آميز خواند آه توان مناطق بحران زده را مي

 .شوراي امنيت مبني بر برقراري دموآراسي، ثبات و امنيت در عراق را عملي آند
واشنگتن معتقد است آه بايد در وضعيت فعلي از دولت عراق در : ي آمريكا گفت وزير امور خارجه

انند نقش آليدي در اين تو ي برقراري صلح و آشتي ملي آمك آرد و آشورهاي هم جوار عراق مي زمينه
 .زمينه ايفا آنند
اين آشورها بايد از ورود تروريستها به عراق جلوگيري آنند و نگذارند آه هم چنان : وي تاآيد آرد

 .عمليات انتقال سالح و پول به دست تروريستها ادامه يابد
ي اين آنفرانس  اشيهي سوريه آه در ح ي گفتگوهاي خود با فاروق الشرع وزير امور خارجه پاول درباره

ايم آه در راس آنها موضوع  وگو گذشته ما بسياري از امور را با او به بررسي و گفت: انجام گرفت، گفت
 .ها بوده است امنيت مرزي دمشق با بغداد و عبور پول و سالح به تروريست

اريم آه اين اقدامات وي تاآيد آرد سوريه در اين زمينه اقدامات مثبتي را انجام داده است اما ما اميدو
 .بيشتر شود
: المقدس شرقي در انتخابات گفت ي تعهدات اسراييل نسبت به شرآت فلسطينيان بيت وي درباره
اند آه بهترين راه براي شرآت ساآنان  ها به اين توافق دو جانبه رسيده ها و فلسطيني اسراييلي

 راي خود را به صورت غير مستقيم 1996المقدس شرقي آن است آه آنها بر اساس انتخابات سال  بيت
 .هاي راي بيندازند به صندوق

ي  آينده”ي آشورهاي حاضر در آنفرانس  چنين خبرگزاري رويتر گزارش آرد، وزراي امور خارجه هم
در شرم الشيخ به دولت موقت عراق اعالم آردند آه بايد اطمينان حاصل آنند افراد “ سياسي عراق

 .يابند نويه حضور مي ژا30زيادي در انتخابات 
ي حاضر در اجالس اظهار داشتند، شرآت  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وزراي امور خارجه

 . آامل مردم عراق عامل آليدي در برقراري آشتي در عراق است
اند آه به علت اشغال آشورشان و  هاي عرب سني تهديد آرده اين در حالي است آه تعدادي از گروه

 .آنند ه فلوجه انتخابات را تحريم ميحمله ب
اي آه در آن   وزير امور خارجه از آمريكا، اروپا، چين، ژاپن و آشورهاي عربي و خاورميانه با بيانيه21

 .وگوهاي سياسي تاآيد شده، موافقت آردند ها محكوم نشده اما بر گفت شورش
قتي آه رويكرد ما برگزاري انتخابات و: آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل نيز در اين نشست بيان داشت

 .هاي عراقي به حضور در انتخابات باشد ها بايد در جهت تشويق تمام گروه ي تالش است همه
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ي آلمان و بنيتا فررو والدنر،  ي سوريه، يوشكا فيشر، وزير امور خارجه فاروق الشرع، وزير امور خارجه
 .  دادندي اروپا نيز چنين درخواستي را آميسيونر اتحاديه

اين آه انتخابات در ماه ژانويه و بدون تاخير برگزار شود، ضروري است و گذشته از : والدنر خاطرنشان آرد
ها با هر  ي عراقي اميدوارم آه همه. هاي عراق انجام شود ي بخش ي اينها انتخابات بايد در همه همه

 . ي مذهبي و قومي در انتخابات شرآت آنند پيشينه
ارجه آه از آشورهاي موافق و مخالف جنگ عراق هستند، اظهار داشتند هدف فعلي آنها وزراي امور خ

 .آمك به استقرار صلح و امنيت در عراق است
ي پاياني آنها به دولت عراق نصيحت شده است آه نشستي را با احزاب سياسي تا قبل از  در بيانيه

 . ي احزاب در آن شرآت آنند  همهانتخابات اين آشور برگزار آند و تا آنجايي آه ممكن است
ها بايد احساس مالكيت  ي عراقي ي فرانسه نيز بيان داشت آه همه ميشل بارنيه، وزير امور خارجه

داشته باشند، ما مصمم به موفقيت در انتخابات عمومي هستيم، انتخابات بايد در سراسر عراق برگزار 
 .شود

يكا، انگليس و دولت عراق را وادار آند آه تاريخ دقيق وگو فرانسه نتوانست آمر ها گفت به رغم هفته
 .عقب نشيني از عراق را دقيقا اعالم آنند

در اين بيانيه به مقامات عراقي اجازه داده شده تا در آينده از نيروهاي آمريكايي و انگليسي براي باقي 
 .ماندن در عراق دعوت آنند

 بايد بدانند آه نيروهاي خارجي چه زماني از ها براي رسيدن به صلح عراقي: بارنيه بيان داشت
 . شوند آشورشان خارج مي

ي سازمان ملل آه در ماه ژوئن به تصويب رسيد، زمان پايان حضور نيروهاي خارجي  قطعنامه: وي افزود
 .  اعالم آرده است2005 دسامبر 31را در عراق 

ها از روند انتخابات منجر  فتن عراقيخصومت نسبت به نيروهاي خارجي به فاصله گر: بارنيه تصريح آرد
 .شود مي

اي را نسبت به آمريكا و انگليس به آاربرد و با آالين پاول و جك  وي در عين حال لحن آتشي جويانه
 .استرا در اين آنفرانس حضور يافت

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر3:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۴ نوامبر  23 – ١٣٨٣  آذر3ه بشنسه :بی بی سی 

روزنامه های صبح امروز تهران همزمان با آغاز تعليق عمليات توليد چرخه سوخت اتمی به بحث درباره 
فعاليت های هسته ای کشور و توافق نامه اخير ايران و اروپا ادامه داده و در عين حال خبر از آغاز 

  . ديدگاه مختلف به موافقت و مخالفت با آن پرداخته اندکنفرانس آينده عراق در شرم الشيح داده و از
 در حاليکه از ديروز رسما تعليق عمليات غنی سازی اورانيوم در ايران آغاز شده شرقبه نوشته 

سخنگوی دولت گفته است ما استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای را حق خودمان می دانيم و در اين 
  . پذيرفتيم اما به هيچ وجه استفاده از انرژی اتمی را ترک نخواهيم کردمرحله داوطلبانه بحث تعليق را 

 در صدر اخبار خود نوشته چرخ های صنعت هسته ای ايران باز ايستاد اما جمهوری اسالمیروزنامه 
  .توقع غربی ها همچنان ادامه دارد

ان دهد که از اراده و همين روزنامه در سرمقاله خود نوشته است که اگر در چند روز آينده اروپا نش
صداقتی برخوردارست، می توان به آن به صورت مشروط اعتماد کرد اما درصورتی که نتواند يا نخواهد 
پای تصميمات و تعهداتش بايستد، هيچ دليلی وجود ندارد که به وعده های بدون پشتوانه ای که اروپا 

  .از اين اعتنا کنيم مطرح ساخته و بيشتر به يک بلوف سياسی شبيه بوده است بيش 
 تشکيل کنفرانس شرم الشيخ را در صدر اخبار خود آورده و نوشته است که در اين اجالس، آينده شرق

  . اين کشور همسايه بررسی خواهد شد
، حضور وزيران خارجه ايران و آمريکا از مهم ترين حوادثی است که در حاشيه کنفرانس شرقبه نوشته 

   .شرم الشيخ اتفاق می افتد
 نوشته هرچند، همانگونه که مقامات ايرانی ازجمله سخنگوی وزارت امورخارجه گفته اند، جام جم

امکان گفتگوی مقامات بلندپايه دو کشور در اين اجالس منتفی است، اما برخی منابع آگاه پيش بينی 
  . کرده اند ديدارها و مذاکراتی در سطوح کارشناسان بين مقامات دو کشور انجام شود

 نظر مقامات آمريکايی را در صدر اخبار خود آورده که گفته اند در شرم الشيخ با ايران مبستگیه
  . مذاکره نمی کنيم

 پيشاپيش نوشته اجالس شرم الشيخ آغازی برای پايان بحران نخواهد بود به ويژه آن که همشهری
  . ر آن حضور ندارندمردم عراق، به عنوان اصلی ترين عاملی که آينده عراق را رقم می زند، د

به نوشته اين روزنامه، هيچيک از دو قوميت اصلی، يعنی اعراب شيعه و اعراب سنی، در اين نشست 
  . نماينده ای ندارند و از اين رو مصوبات اجالس برای آنان تعهدآور نخواهد بود

  . لشيخ تاکيد کرده که سرنوشت عراق در فلوجه و نجف رقم می خورد نه در شرم اهمشهریمفسر 
  . در عنوان اصلی خود خبر از حل مشکل عراق در شرم الشيخ داده استآفتاب يزددر مقابل، 
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همزمان با جلوگيری از برپايی مراسم ششمين سالگرد قتل پروانه و داريوش فروهر، که باعث شد 
های مراسم مختصری بدون سخنران در منزل آن دو قربانی قتل های زنجيره ای برگزارشود، روزنامه 

تهران در خبرهای کوتاهی نوشته اند که حزب ملت ايران، که توسط داريوش فروهر تاسيس و رهبری 
می شد، در اطالعيه ای ضمن گرامی داشت ياد داريوش و پروانه فروهر نسبت به عدم اجازه برگزاری 

بانيان آن مراسم رسمی انتقاد کرده و ياد محمد مختاری، محمدجعفر پوينده و مجيد شريف، ديگر قر
  .حادثه را نيز پاس داشته است

، روز چهارشنبه اين هفته با رسالتهمزمان با انتشار اخباری درباره مراسم هفته بسيج که، به نوشته 
 از قول نماينده ولی فقيه در بسيج آفتاب يزدرزمايش يک ميليون نفری اين نيرو برگزار می شود، 

ايی از اصالح طلبان آمريکايی با توطئه و ترفند به ميدان آيند و نوشته است اگر در انتخابات آينده چهره ه
  . تاييد شوند بسيج در مقابل آنان می ايستد

 با چاپ عکس هايی از نمايندگان مرد و زن مجلس نوشته است که ديروز آنان با لباس هايی که شرق
انيون و زنان بودند که به بسيجيان به مجلس هديه کرده بودند به شکل بسيجی ها در آمدند و تنها روح

  . انداختن چفيه ای که نماد بسيج شده اکتفا کردند
 رييس قوه قضاييه همچنان بر فعاليت ستاد پيشگيری و حفاظت اجتماعی شرقهمزمان، به نوشته 

تاکيد کرده و گفته است که اين ستاد زمينه ای برای گسترش مشارکت مردم در حل و فصل امور و 
دايی است و اگر درست فعاليت کند می تواند امنيت اجتماعی محيط ها و محله اجرای سياست قضاز

  . ها را با مشارکت مردم تامين کند
تاکيد آيت اهللا شاهرودی بر ايجاد ستادی جديد در حالی صورت می گيرد که هم فرماندهان بسيج و هم 

الت در کار بسيج و از شخصيت های سياسی با ايجاد اين نيرو مخالفت کرده و آن را از سويی دخ
  .سويی ديگر، ايجاد يک نهاد انتظامی و امنيتی جديد توصيف کرده اند

نامه خانواده اميد معماريان، روزنامه نگار زندانی به رييس جمهور که برای جلوگيری از بی قانونی هايی 
شر کرده اند، که درباره وی صورت می گيرد تهديد به مراجعه به نهادهای بين المللی مدافع حقوق ب

ممنوعيت ورود نشريه نشنال جئوگرافيک و خبرنگار آن به ايران به علت چاپ نقشه ای که در آن نام 
خليج فارس حذف شده بود و گزارشی از گسترش حضور زنان تن فروش خارجی در شهرهای کشوراز 

  .جمله ديگر خبرهای روزنامه های امروز صبح تهران است
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