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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 - ايرانپروژه اتمي رژيم

  
 حکام گفت برنامه ی نشست شوراهي درحاشی اتمی انرژی المللني آژانس بی سخنگویمارک گازدک

 .  استافتهي نانی نشده و پالي وجه تعطچي به هرانی ای هسته ایها
  ٢٠٠۴ نوامبر ٢۵ -  ١٣٨٣ آذر ۵پنجشنبه 

دو :" به خبرنگاران اعالم کردی ، گازدکpolit info ینترنتی اگاهی به نقل از پا مهری گزارش خبرگزاربه
 از ی  بخش هائی آژانس آلودگنکهی ، امی داده احي وجود دارد که قبًال توضرانی درباره اارمهميمساله بس

 که هنوز درباره آن ت مشاهده کرده اسیطي محی از نمونه هارانی اومي اورانی سازی غنساتيتاس
 مکان  وارد شده است و نی چطور به انکهی داده نشده است و ای وجود دارد که به آنها جوابییوال هاس

 از سؤال ها ی به برخرانی  است که اP2 موسوم به وژيفی برنامه سانتری و محتواعتي طبگریمساله د
 . نداده  است ی جوابزيدرباره آن ن

 اتفاق افتاد و 2002 و 1995 ی سالهانياره آنچه که ب در بیی سؤال هاژهیبو:  در ادامه اعالم کردیو
 انجام نداده اند و تا سال ی اقدامچي که هندی گوی کرد و آنها می را طراحP2 رانی ا1995حدودًا در سال 

 . نداشته اندP2 با ی برنامه اچي ه2002
 اما تاکنون مي کنتی حماانری درباره اهياني  تا از بمی داریادی به شواهد و اسناد زازيما ن:  گفت یگازدک

 صورت ی اقدامچي آن سالها هی که طمي کنی تا خودمان را راضمي نداشتی به اندازه ایاسناد کاف
 .نگرفته است

 رانی ای هسته ای هفته درباره برنامه هانی حکام آژانس اواخر ای عضو شورا35 کرد یدواري ابراز امیو
 . کنندداي دست پیبه اجماع

 
 یکی موضع ما و سه کشور وژيفی سانتر20در مورد : هي به اروپا ملحق شد ؛ روسرانی ای هسته اکیشر

 است 
  ٢٠٠۴ نوامبر ٢۵ -  ١٣٨٣ آذر ۵پنجشنبه 

 که هي گرفت، روسیی سه کشور اروپاسی نوشي از پی صبح امروز موضع نسبتا مستقلني که چی حالدر
 برده است به یه و منافع سرشار اقتصاد بودی هسته الی در مسارانی اري دو دهه اخکی شرنی تریاصل
 20 استفاده از ی برارانی شد و با مخالفت آنها در مورد درخواست الی شده متماادی سه کشور یسو

 .  همراه شدوژيفیسانتر
 نام خود به خبرنگار ی به شرط عدم افشای اتمی انرژی المللني روس حاضر در مقر آژانس بپلماتی دکی

 استفاده ی برارانی و درخواست اوژيفی سانتر20 در خصوص موضوع مربوط به هيروس:  مهر گفتیاعزام
 مورد نی در اییا سه کشور اروپري کند و تفسی نمتی و توسعه حماقي تحقیتهاي ادامه فعالیاز آنها برا

 .را قبول دارد
رار دادن  و تحت فشار قی منافع اقتصادی را در راستاهي اقدام روسنی انی حاضر در ویاسي سآگاهان

 . کنندی میابی مربوط به چرخه سوخت ارزیتهاي شدن فعالیشی محدود شدن و فرسای برارانیا
 

  دارد دي ماشه تاکزمي دانسته و بر مکانی را دائمقياروپا همچنان تعل
  ٢٠٠۴ نوامبر ٢۵ -  ١٣٨٣ آذر ۵پنجشنبه 

 که از ی نکات اصالحی برخیی اروپایکشورها:  متعهد گفت ري غی عضو گروه کشورهاپلماتی دکی
 ما و دي و مورد تائی عنوان کافچي به هراتيي تغنی مطرح شده بود را لحاظ کرده اند ؛ اما اNAMجانب 

 . ستي نرانیا
 دي تاکیرانی ایپلماتهاید:  گفت نیبه و" مهر "ی که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار اعزامیو

 . نکرده استني را تام عنوان نظر تهرانچي به هراتيي تغنیدارند که ا
 ی سازی غنیشگي دائم و همقي همچنان تعلسی نوشي پنی ا2برداشت ما از بند :  افزود پلماتی دنیا

 .است
 . خوردی ماشه به چشم مزمي همچنان مکاندیدر متن جد:  کرد دي تاکیو
 اقدامات ني متن همچنان بنی در اهاي متعهد ، اروپائري غی عضو گروه کشورهاپلماتی دنی گفته ابه
 زي دارند و ندي تاکی قبلی بر نقصهاندهی نگاه به آی قائل نشده اند ؛ بجاکي ساز و داوطلبانه تفکنانياطم

 . ، دو طرفه لحاظ نکرده اندسی و اروپا را در توافق پاررانیتعهدات ا
 ی نمدهی است ، دی پروتکل الحاقی در حال اجرارانی مساله که انی متن همچنان انیدر ا:  افزود یو

 . استامدهي ناني به می هسته ازي از حق مسلم کشورها در استفاده صلح آمیشود و سخن
:  چند عبارت و شماره خالصه کرد و به عنوان مثال گفت ريي را به صورت خالصه در تغراتيي تغنی کل ایو
 " زيو ن" زود بیتصو"به " ري بدون تاخبیتصو" ، " ريگزارش بدون تاخ"به " عیگزارش سر" عبارت ريتغ

 . جمله اندنیاز ا"  پروتکلیدر راستا" به "  پروتکلقیمطا
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 رقابلي را حق غی هسته ای و توسعه فناورقيتهران ادامه برنامه تحق:  به آژانسرانی اینامه رسم

  داند ی خود میواگذار
 ٢٠٠۴ نوامبر ٢۵ -  ١٣٨٣ آذر ۵پنجشنبه 

 ارائه و اعالم کرد حق خود در ی اتمی انرژی المللني را رسما به آژانس بی نامه اشي پی ساعترانیا
 ی نمی مرجعچي به هی حق را قابل واگذارنی داند و ای را محفوظ می هسته ای و توسعه فناورقيتحق
 . داند
 کرده است که حق دي نامه تاکنی در ارانی ای اسالمی جمهورن،ی مهر به وی گزارش خبرنگار اعزامبه

 سی توافقنامه پارژهیقررات آژانس و موافقت ها و مذاکرات صورت گرفته با اروپا بوخود را کامال منطبق با م
 . داند ی می واگذاررقابلي داند و آنرا غیم
 

  سانتریفيوژ در دست بررسی است 20درخواست ایران در مورد : متن کامل بيانيه رسمی البرادعی
 ٢٠٠۴ نوامبر ٢۵ -  ١٣٨٣ آذر ۵پنجشنبه 

یر کل آژانس لحظاتی پيش بيانيه رسمی خود در مورد فعاليتهای هسته ای ایران را محمد البرادعی مد
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر ، متن اظهارات محمد البرادعی چنين . به شورای حکام گزارش داد

 : است
یف شما پيش از این از گزارشات آژانس در مورد روند اجرای پادمان توسط ایران آگاه بودیدکه شامل وظا

این کشور بر اساس تعهدات پادمانی ان پی تی و تعليق داوطلبانه فعاليتهای مربوط به غنی سازی و 
 .بازفرآوری مواد بوده است

پيش از این مواردی از . در این نشست، اژانس به درک بسيار بهتری از برنامه های ایران نائل آمده است
 تا 2003از دسامبر . ر ارائه اطالعات را شاهد بودیمپيگيری سياست پنهانکاری ایران و کندی و تاخير د

کنون ایران همکاریهای رو به جلو و تسهيل کننده ای را بر اساس پادمان و پروتکل الحاقی بروز داده 
 .است، در مورد تمام محل های درخواستی و اجازه برای نمونه برداری های محيطی ما

ب برای فهم کامل آژانس از اینکه هيچ برنامه هسته ای دو نکته مهم این است که ایران همکاری مناس
در مورد منشاء آلودگی سطح پایين اورانيوم که در نقاط پراکنده ای . اعالم نشده ای ندارد را مبذول کند

 نيز ما باید پيشرفت قانع کننده ای را شاهد 2 و پی 1یافت شده و برنامه های توليدی سانتریفيوژ پی 
 .باشيم

در مورد : از بيانيه رسمی البرادعی که در آغاز نشست شورای حکام بيان شد چنين استگزارش مهر 
. سانتریفيوز ها ما اجازه نمونه برداری از آنها و قطعات را یافته ایم  تا آزانس آنها را مستقال اناليز کند

ن باید اهميت م. اطالعاتی که بایستی اظهارات ایران مبنی بر داخلی بودن ساخت آنها را بدست بدهد
 .موافقت و همکاری برخی کشورهای دیگر را یادآوری کنم

طبق گزارشی که رسما منتشر شد، برای آژانس هيچ فعاليتی در ایران به سمت اهداف ممنوع 
مشاهده نشده است، گرچه آژانس نمی تواند فعاليت یا مواد هسته ای اعالم نشده دیگری را در ایران 

 . فعال و شفاف ایران قابل چشم پوشی نيستادامه همکاری. گواهی دهد
 نوامبر ایران تصميم داوطلبانه خود به تعليق فعاليتهای مربوط به غنی 14در نامه ای رسمی به تاریخ 

زمان کوتاه بود اما آژانس در حال تکميل راستی آزمایی این . سازی و بازفرآوری مواد را اعالم کرده است
 توليد گاز هگزافلوراید اورانيوم ، تایيد تعليق توليد قطعات و مونتاژ شامل فرآیند. اقدام ایران است

 .سانتریفيوژ و سایر موارد اساسی که مورد نظر آژانس بوده است
در نامه فوق ایران به آژانس تصميم خود در مورد توليد نکردن شفاف، ایمن و تحت نظارت محصوالت فراتر 

تایيد این پروسه ممکن است به یکماه وقت احتياج . م داشته است را اعالUF4از تترا فلوراید اورانيوم  
  توسط ایران توليد شده و UF6 تن 3.5از نشست قبلی سپتامبر شورای حکام تا کنون . داشته باشد

این مواد هم اکنون تحت نظارت آژانس پلمب . یک نمونه جدید از روتو سانتریفيوژ هم ساخته شده است
 .شده اند

 سانتریفيوز جداگانه را برای متوقف 20 نوامبر ایران درخواست استفاده از 24 و 21 تاریخهای دردو نامه به
آژانس و دبيرخانه مشغول گفتگو با ایران در مورد این . نشدن برنامه تحقيق و توسعه خود داده است

 .درخواست هستند و من شما را از پيشرفت در این مورد آگاه خواهم کرد
ر مورد همکاری مشترک ایران و آژانس در مورد پادمان و اقدامات داوطلبانه تعليق من گزارش مقتضی د

 .فعاليتهای غنی سازی و بازفراوری به شورای حکام خواهم داد
 

 ی را بررسیقاتي تحقی ادامه برنامه های براوزيفی سانتر20 اختصاص ی برارانیدرخواست ا: یالبرادع
  مي کنیم

 ٢٠٠۴نوامبر  ٢۵ -  ١٣٨٣ آذر ۵پنجشنبه 
 را ی آنان نکاتی و بدون پاسخ به پرسشهانی خبرنگاران حاضر در وني در بی محمد البرادعشي پیلحظات

 .  کرداني بی و کره جنوبرانی ایدر خصوص برنامه هسته ا
 نکهی با اشاره به ای اتمی انرژی المللني آژانس برکلی ، مدنی مهر از وی گزارش خبرنگار اعزامبه

 ی بخشهاقي کردن تعلیی آزمای راستی تا امروز در پري اخی روزهای طی بخش بازرسهمکارانش در
 و قي مربوط به تحقلیدر خصوص مسا:  مواد بوده اند افزودی و بازفرآورومي اورانی سازیمربوط به غن
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 قي منظور با نظارت اژانس خارج از تعلنی ای را براوژيفی سانتر20 خواسته است که رانیتوسعه ، ا
 ی روزهاای ساعات ی که احتماال در طمي مشغول گفتگو و مفاهمه هسترانی با انهي زمنیدارد که در انگه
 .مینما را به شورا اعالم جهي بتوانم نتدوارمي و امدهي رسجهي نتکی به ندهیآ

 . نداشته استی جدی نگرانی کره جنوبی سازی برنامه غنتيماه:  گفتیالبرادع
 خوب بوده اري بسرانی ای درک ما از برنامه هاکسالیذشته تا کنون و حدود از دسامبر گ:  ادامه دادیو

 رانیما همچنان از ا.  ممکن نبودی همکارنی اهای مشکالت و پنهانکاری از آن به خاطر برخشي پرایاست ز
 .می خواستارلی حل مسای را براکی نزدی کامل و همکارتيشفاف

 
 و اروپا بدست آمده خشنود و از آن استقبال رانی اني که بیه ا و موافقتنامیما از همکار:  گفتیالبرادع

 در میدواري برد و اممي خواهشي به پی را بر اساس پروتکل الحاقرانی موضوع انکهی ضمن امي کنیم
 .می روبرو شوندهی در ای کننده الي مجموعا تسهیهای با همکاری اصول پادمانیراستا

  

  وهاي موثر در آينده عراق  و نيردولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

وزير امور خارجه مستعفي آمريكا گفت يك مقام اين وزارتخانه آه با وزراي آموزش و : خبرگزاري فارس
 .آرد در بغداد آشته شد آموزش عالي عراق آار مي

  ٢٠٠۴ نوامبر ٢۵ -  ١٣٨٣ آذر ۵پنجشنبه 
جيمز «روز چهارشنبه گفت » اولآالين پ«به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، 

 . يك سال پيش براي آار در عراق داوطلب شده بود» مولن
ما به خانواده و دوستان وي . خوريم وزارت امور خارجه و من از فقدان دردناك وي تاسف مي«: وي افزود

 » .گوييم تسليت مي
سفر در خودرويي نزديك پست پيش از اين گزارش داده بود مولن هنگام  روزنامه آمريكايي واشنگتن

 . منطقه الخضراء در بغداد به ضرب گلوله آشته شد
  سعد«به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين سالحها در داخل و اطراف مسجد 

 واعظان مخالف آمريكا آه ارتش آمريكا از آن به عنوان يكي از پناهگاههاي امن يكي از» ابي ابن وقاص
 . ياد آرد، پيدا شد

ارتش آمريكا افزود نيروهاي عراقي با پشتيباني تفنگداران آمريكايي يك آاميون را در ساختمان مسجد 
 . جي، خمپاره و موشك و بمب بود يافتند آه شامل انواع مواد منفجره، آرپي

آاميون ممكن است يك آارخانه متحرك دهد اين  هاي اوليه نشان مي ارزيابي«بر اساس اين بيانيه، 
  ».ساز باشد ساخت مواد منفجره دست

چهار غير نظامي و شش «: ، سرهنگ دوم پليس عراق به خبرگزاري فرانسه گفت"صالح حسن علي"
 » .گذاري شده در مرآز شهر سامرا، زخمي شدند افسر پليس امروز بر اثر انفجار خودرويي بمب

، پايتخت عراق قرار دارد، در اوايل ماه گذشته ميالدي، شاهد تهاجم شهر سامرا آه در شمال بغداد
 . گسترده نيروهاي آمريكايي بود

اي ديگر در عراق، انفجار شديدي بغداد را به لرزه درآورد و ستوني از دود غليظ  همچنين طي حادثه
 . در اين شهر را، فرا گرفت" الخضراء"منطقه 

 و سكونت اآثر اعضاي دولت موقت عراق، در منطقه الخضراء قرار سفارت آمريكا و انگليس و محل آار
 . دارد

 . ارتش آمريكا از اظهار نظر در اين رابطه خودداري آرد
هاي خمپاره به سمت اين منطقه شليك آرده و تاآنون موفق  نيروهاي ضد اشغالگري بطور معمول گلوله

 . اند ي آن شدهها گذاري شده در مقابل ورودي به انفجار خودروهاي بمب
  .اين در حالي است آه منطقه الخضراء بشدت تحت محافظت قرار دارد

 
ي  به منطقه“ شورشي”نيروهاي تحت امر آمريكا در عراق در تالش براي آرام سازي مناطق به اصطالح 

 .وارد شدند“ مثلث مرگ”
  ٢٠٠۴ نوامبر ٢۵ -  ١٣٨٣ آذر ۵پنجشنبه 

به نقل از خبرگزاري فرانسه، در ميان ترس و نگراني از ) ايسنا(ن به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرا
ها همچنان در نقاط مختلف عراق ادامه  تشديد حمالت مهاجمان و اختالل در برقراري انتخابات، درگيري

ي انتحاري را  ي يك حمله دارد و شهر موصل شاهد دو ترور بود و بغداد نيز يك انفجار خودرو در نتيجه
 .شتپشت سر گذا

المللي حمايتش را  ي بين گيرد آه جامعه ها به مناطق جنوبي بغداد در حالي صورت مي حمالت آمريكايي
 .از زمان برگزاري انتخابات سراسري در عراق اعالم داشته است

تاريخ برگزاري (ام ژانويه  دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا نيز از اعزام تعداد بيشتري نيرو در عراق تا سي
 .خبر داد) انتخابات عراق

هاي   را با حمله به دهكدهPlymouth Rock نيروي آمريكايي، انگليسي و عراقي، عمليات 5000بيش از 
 . آغاز آردند“ مثلث مرگ”شمال شهر حله واقع در 



www.iran-archive.com 

در شمال “ مثلث مرگ”ي به اصطالح  هاي لطيفيه، يوسفيه، محموديه و اسكندريه آه در منطقه شهرك
باشند و شاهد حمالت گسترده اين نيروها   دارند، محل اسكان مسلمانان اهل تسنن ميبغداد قرار
 .هستند

ي آماندوي عراق جهت حمايت از اقدامات آمريكا در آنترل مجدد موصل، از بغداد  رييس نيروهاي ويژه
 .عازم اين شهر شده است

 اين ترتيب تعداد اجساد آشف اند آه به ها از آشف پنج جسد در موصل خبر داده چنين آمريكايي هم
اآثر اين اجساد متعلق به سربازان عراقي بوده . رسد  تن مي20شده در اين شهر طي روزهاي اخير به 

 .است
 تن آشته شدند آه اين افراد به گفته پليس عراق، 2زمان در شرق بغداد در اثر انفجار يك خودرو  هم

 .اند خارجي بوده
 ابومصعب الزرقاوي، رهبر القاعده در عراق آمده است آه شبه نظاميان اين در پايگاه اينترنتي متعلق به
صحت اين ادعا هنوز ثابت نشده . اند ي منتهي به فرودگاه بغداد منهدم آرده گروه سه خودرو را در جاده

 .است
له  سا4در جريان تيراندازي در شهر سامرا نيز يك سرباز گارد ملي و دو غير نظامي از جمله يك آودك 

 .آشته شدند
بيش از . اند آه درصدد بر هم زدن روند انتخابات عراق هستند هاي مبارز در داخل عراق هشدار داده گروه

آنند و دليل آن را سرآوب گسترده و  اند آه انتخابات ژانويه را تحريم مي  جناح اهل تسنن تهديد آرده60
 .اند سنگين مسلمانان فلوجه عنوان نموده

هايش براي آمادگي جهت برگزاري انتخابات ادامه  چنان به تالش ود آه دولت عراق همش اما گفته مي
 .دهد مي

 .ي الخضراي بغداد يك ديپلمات آمريكايي آشته شد  به منطقه همچنين در حمله
ي الخضرا هدف گلوله   ساله، مشاور عالي سفارت آمريكا در بغداد هنگام ورود به منطقه48جين مولن 
 . آشته شدقرار گرفته و

ي آمريكا از مرگ مولن به شدت ابراز ناراحتي آرد و گفت آه وي جانش را  آالين پاول، وزير امور خارجه
 .براي بهبود آيفيت سطح آموزش هزاران عراقي فدا نمود

 .شود مولن دومين ديپلمات آمريكايي است آه در بغداد آشته مي
ي بابل واقع در جنوب   نيروهاي مقاومت در منطقهچنين سخنگوي ارتش آمريكا از دستگيري يك رهبر هم

 .جزئيات بيشتري در اين رابطه اعالم نشده است. بغداد خبر داد
در همين حال رييس پليس شهر بصره از دستگيري پنج مبارز خارجي آه از شهر فلوجه گريخته و درصدد 

 .ورود به اين شهر بودند، خبر داد
اين افراد چهار روز قبل فلوجه را ترك . سي و يك ليبيايي هستنددستگير شدگان دو عربستاني، دو تون

گويد اين افراد  رييس پليس بصره مي. آرده، مدتي را در بغداد سپري آرده و سپس عازم بصره شدند
 . هاي پليس در بصره را داشتند تصميم به حمله به پاسگاه

اند، وارد شهر شده و  بصره نفوذ آردهشود اين افراد براي آمك به گروهي آه به  تصور مي: وي افزود
  .آورند هاي الزم براي حمله را از مناطق مخفي در شهر بدست مي سالح

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  آذر5:  تهرانیمرور روزنامه ها
 ٢٠٠۴ نوامبر ٢۵ -  ١٣٨٣ آذر ۵پنجشنبه :بی بی سی 

آستانه تشکيل جلسه رسمی هيات رييسه آژانس بين المللی روزنامه های آخرين روز هفته تهران در 
انرژی اتمی در عنوان های اصلی صفحات اول خود به گمانه زنی درباره اين اجالس و تصميم های اروپا و 
آمريکا پرداخته و از زبان مسووالن کشور تهديد کرده اند که در صورتی که اروپا به تعهدات خود عمل نکند 

  . ای اخير باطل خواهد شدتوافق نامه هسته
 در عنوان بزرگ خود با اشاره به قطعنامه های پيشنهادی اروپا و کشورهای غير متعهد آفتاب يزد

  . نوشته نبرد ديپلماتيک بر سر پرونده هسته ای ايران آغاز شد
 از زبان حسين موسويان، سخنگوی هيات مذاکره کننده هسته ای ايران نوشته با توافق های شرق
ه ای ايران و اروپا و سياست های هسته ای ايران، آمريکا به طور کامل در انزوا قرار گرفته، هست

سياست هايش با شکست مواجه شده و هيچ طرفداری برای ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای 
  . امنيت سازمان ملل ندارد و در اقليت مطلق است

ات های غربی نوشته ايران از آژانس بين المللی انرژی  به نقل از ديپلمات های ديپلمايرانروزنامه 
اتمی در خواست کرده است تا به اين کشور اجازه داده شود در مدت توقف عمليات فعاليت های هسته 

ای و برای ادامه تحقيقات، از سانتريفوژها و ماشين هايی که می تواند برای توليد مواد هسته ای به 
  . روپايی ها به اين درخواست پاسخ منفی داده اندکار رود، استفاده کند اما ا

 از روز سه شنبه تمامی اعتماد در زمانی اهميت پيدا می کند که به نوشته روزنامه ايرانخبر روزنامه 
  .تاسيسات و تجهيزات مربوط به توليد سوخت هسته ای ايران پلمپ شده است
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،   روحانی  با حسن  اخير نمايندگان شست در عين حال از قول يک نماينده مجلس نوشته در ناعتماد
رود و   نمی   نظر آمريکا زير بار توافقنامه  اروپا بدون  گفت زبانی  بی  دبير شورای عالی امنيت ملی با زبان

  . کنيد  می   داريد کارهايی  غيرمستقيم ما نيز گفتيم
نجشنبه از برگزاری مانور صدهزار در ادامه اخبار و گزارش های مربوط به هفته بسيج روزنامه های صبح پ

نفری بسيج در تهران خبر داده و از جمله نوشته اند که نيروهای بسيج بزرگ ترين مدافع کشور در 
  . مقابل حمالت خارجی خواهند بود

 فرمانده سپاه پاسداران گفته است دشمنان ما اگر بخواهند عليه منافع ما همبستگیبه نوشته 
  . بياورند مطمئن باشند منافع آن ها در دنيا به خطر خواهد افتاداقدامات خصمانه به عمل 

 از قول سرلشگر رحيم صفوی نوشته اگر دشمنان فرامنطقه ای بخواهند عليه منافع و همشهری
  .امنيت ما اقدامات خصمانه انجام دهند، منافع و امنيت آنان توسط بسيجيان مابه خطر خواهد افتاد

وز، مجلس سرانجام با اختصاص يک ميليارد و سيصد ميليون دالر از به گزارش روزنامه های امر
  . درآمدهای تازه نفتی برای خريد بنزين در کشور موافقت کرد

 گزارش داده که در آخرين جلسه تصميم گيری نمايندگان مجلس که قبال اعالم داشته بودند از شرق
ند وزير نفت تهديد کرد که اگر مبلغ الزم تصويب تمامی مبلغ مورد درخواست وزارت نفت خودداری می کن

  . برای خريد بنزين فراهم نشود، مملکت با اعتشاش و هرج و مرج روبرو خواهد شد
را " چگونه پولدار شويم"گزارش هايی درباره انتخابات رياست جمهوری، محاکمه کالهبرداری که کتاب 

ن طرح عفاف و کنوانسيون رفع تبعيض از نوشته است، انتقاد يکی از نمايندگان زن مجلس از اجرا نشد
  .زنان از جمله ديگر اخبار روزنامه های امروز تهران است

  
 دی از د،ی اسالمی جمهوری اتمی های منطقه از جاه طلبی و القاعده و نگرانی اسالمیائتالف جمهور 

 » الشرق االوسط«سردبير 
  ٢٠٠۴ نوامبر ٢۵ -  ١٣٨٣ آذر ۵پنجشنبه 
دبير روزنامه سعودي الشرق االوسط در گزارش تفسيري در اين روزنامه برنامه  راشد سرعبدالحمن

وي در عين حال جمهوري . اتمي ايران را باعث نگراني روزافزون کشورهاي عرب در منطقه دانست
 و هرانائتالف کوتاه مدتي که ميان ت:  مي نويسدیو. اسالمي را به ائتالف با شبکه القاعده متهم کرد

الشرق . ه وجود آمده مانند هر اتحاد ديگر از اين نوع نتيجه خوبي براي تهران نخواهد داشتالقاعده ب
ايران در مورد برنامه اتمي خود نيز به خطا مي رود، چرا که برنامه اتمي ايران باعث : االوسط مي نويسد

 نگراني روزافزون کشورهاي عرب در منطقه شده است 
در آغاز به نظر : رحمن راشد روزنامه نگار سرشناس عرب مي نويسدعبدال): راديو فردا( رهبر فريده

شايعه مي رسيد که ايران به فراريان القاعده پناه داده است، اما اکنون اين موضوع را حتي حکومت 
 به سر مي بازداشتفراريان القاعده در ايران در : ايران نيز تاييد کرده است، به اين شکل که مي گويد

گفته مي شد چگونه ممکن است حکومت افراطي شيعه در ايران به : الوسط مي نويسدالشرق ا. برند
اما زماني که مصلحت ايجاب کرد، هر دو . اعضاي القاعده که سازماني سني افراطي است پناه دهد

 . طرف از مواضع خود عقب نشيني کردند
ائتالف کوتاه :  دارد، مي نويسد شبکه تلويزيوني العربيه را نيز بر عهدهريتی راشد که مدعبدالرحمان

مدتي که ميان تهران و القاعده به وجود آمده مانند هر اتحاد ديگر از اين نوع نتيجه خوبي براي تهران 
 هاي افراطي را از اسالمياو . وي مي افزايد انور سادات نيز به چنين ائتالفي دست زد. نخواهد داشت

 . ام به دست همين اسالمي هاي افراطي کشته شدزندان هاي عبدالناصر آزاد کرد، اما سرانج
 

بسياري در منطقه افنجارهاي يک سال اخير در عربستان را به سيف العدل :  االوسط مي نويسدالشرق
ايران تصور مي کند با پناه دادن . نسبت مي دهند که در پناه حکومت ايران در اين کشور به سر مي برد

لجزايري القاعده بازوهاي خود را عليه آمريکا و دولت هاي عرب به اعضاي، سعودي، مصري، يمني و ا
درازتر مي سازد، اما چنين سياستي نتيجه اي جز افزايش بي اعتمادي کشورهاي عرب به ايران 

 . نخواهد داشت
ايران در مورد برنامه اتمي خود نيز به خطا مي رود، چرا که برنامه اتمي :  االوسط مي نويسدالشرق

بسياري در : اين روزنامه مي افزايد.  نگراني روزافزون کشورهاي عرب در منطقه شده استايران باعث
 و در مورد بنانکشورهاي عرب بر اين عقيده اند که ايران مي خواهد آنچه را که پس از انقالب در ل

 .فلسطيني ها نتوانست عملي سازد، اکنون در مورد کشورهاي همسايه اش عملي سازد
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