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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

  
 ها شد   مكالمه تلفني روحاني با استراو موجب برخي سوءتفاهم
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مذاآرات تا روز دوشنبه به تعويق افتاد زيرا ايران هنوز از : المللي انرژي اتمي گفت  سخنگوي آژانس بين

 . ننشسته است   دستگاه سانتريفيوژ از موارد تعليق، عقب20اي مستثنا آردن درخواستش بر
به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، خبرگزاري فرانسه ضمن مخابره اين خبر ادعا آرده است،ايران هفته 

خود را از ] تحقيقاتي[ دستگاه سانتريفيوژ 20المللي انرژي اعالم آرد قصد دارد   گذشته به آژانس بين
سازي شك و ترديد به   غني" توقف"قاعده تعليق مستثني سازد آه با اين آار، در خصوص تعهداتش به 

 . وجود آورد
ها اين درخواست ايران را نپذيرفتند و انتظار داشتند ايران روز   به گزارش اين خبرگزاري فرانسوي، اروپايي

 .نظر آند  ز درخواست خود صرفالمللي انرژي اتمي ارائه و ا  اي به آژانس بين  جمعه نامه
به " جك استراو"و " حسن روحاني"يك ديپلمات اروپايي به خبرگزاري فرانسه گفت مكالمه تلفني 

 .اي منجر نشد بنابراين مسايل تا روز دوشنبه به تعويق افتاد  نتيجه
ست زيرا تهران براي پاسخ به اين موضوع، نيازمند زمان ا: حسن روحاني به خبرگزاري فرانسه گفت

 .جمعه روز تعطيل در ايران است نه روز آاري
برخي " جك استراو"و " حسن روحاني"در مكالمه تلفني : يك ديپلمات نزديك به مذاآرات گفت

 .ها پيش آمد  سوءتفاهم
 دستگاه سانتريفيوژ پيشنهاد دادند اين بود آه 20ها در خصوص   اي آه اروپايي  گزينه: اين ديپلمات گفت

 .هاي نظارتي قرار گيرند  ستگاه به جاي اين آه مهر و موم شوند تحت نظارت دوربين د20اين 
باعث سوءتفاهم تهران شده و باعث شده " اين مسأله" احتماًال : اين خبرگزاري اروپايي مدعي است

وژ هاي سانتريفي  توانند به آزمايش دستگاه  آنها فكر آنند اين درخواست به معناي اين است آه آنها مي
 .ادامه دهند

ها سابقه تغيير   ها تعجب نكردند زيرا ايراني  ناظران غربي از درخواست ايراني: يك ديپلمات غربي گفت
 .نامه را دارند  مفاد توافق

نامه اآتبر   حكام پس از توافق  هاي شوراي  ها بودند آه هم در نشست  اين در حالي است آه اين اروپايي
 .اند   پاريس، توافقات خود را نقض آرده2004نامه نوامبر    در تهران و توافق2003

ها خواستار اين توافق   دانم آيا ايراني  نمي: يك آارشناس نزديك به آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت
 .هستند يا خير

آمريكا حاضر است در صورتي آه : ايران قطعًا خواستار امتياز است؛ وي گفت: يك ديپلمات غربي گفت
  .هاي سانتريفيوژ را رها آند قطعنامه را بپذيرد  م دستگاهتما

  
تا وقتي به اجماع نرسيم نشست شوراي حكام ادامه : سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي 

 خواهد يافت 
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اختن نشست شوراي تعويق اند  هدف اصلي از به: المللي انرژي اتمي اعالم آرد  سخنگوي آژانس بين
 .اي ايران است  حكام تا روز دوشنبه، دستيابي به اجماع در مورد طرح اروپا درباره برنامه هسته

با بيان اينكه هدف اين " مليسا فلمينگ"، )ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
ها در   تمامي گزينه: د، گفتاست آه فرصت بيشتري براي مذاآرات و دستيابي به توافق فراهم شو

 .بررسي است  هاي مذاآره قابل  نشست دوشنبه براي طرف
هيچ زمان مشخصي براي پايان : آرد، افزود  وگو مي  وي آه با خبرنگار خبرگزاري آويت در وين گفت

 .نشست شوراي حكام مشخص نشده و تا دستيابي به اجماع در آرا، نشست هم ادامه خواهد داشت
نويس چهارم قطعنامه پيشنهادي اروپا به   سالمي ايران در حال حاضر در خصوص پيشجمهوري ا

  .آند  حكام با نمايندگان اروپا، رايزني مي  نشست جاري شوراي
  

 جلسه به دوشنبه موکول شد //  حاصل نشدیتوافق
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 دي نرسجهي حکام به نتی در شورارانی ای هسته اتي اروپا در باره فعالسی نوشي پحي تصحی برامذاکرات
 .  شورا به دوشنبه موکول شد نیو ادامه نشست ا

 رانی و ارمتعهدهاي سوم اروپا همچنان با اعتراض غسی نوشي ، پنی مهر به وی گزارش خبرنگار اعزامبه
 هياني آن بیا برا قطعنامه اروپسی نوشي پنی اعالم کرده بود درصورت ثبت شدن اشتريروبروست و نم پ

http://www.iran-nabard.com/
http://www.iran-nabard.com/


www.iran-archive.com 

 شي پنی که از شب گذشته درباره ای حال مذاکرات فشرده انیبا ا.  خودش را ثبت خواهد کرد یريتفس
 . مختلف ادامه دارد ی گروههاني بنی آغاز شده است همچنان در وسینو
 . جلب نشده استرانی اتی ادامه دارد ، اما هنوزرضایرانی ااتي هی هم  از سویادی زی هایري گیپ
 است که یقاتي تحقوژيفی سانتر20 استفاده از ی برارانی موارد مطرح شده  درخواست انی از مهمتریکی

 . مانده است یهنوز حل نشده باق
 جادی کنند با ای تالش میرانی ااتي مختلف از جمله هیمذاکرات فشرده همچنان ادامه دارد و گروه ها

 . کننداي مهی و حقوقیابل دفاع فن قطعنامه قکی صدور ی را برانهيتفاهم مشترک زم
 با رانی ای پرونده هسته ای بررسی گزارش بنا به گفته مقامات آژانس ادامه نشست برانی اساس ابر

 ی اعالم کرده بود در صورت بروزی آژانس دیسخنگو. توجه به روند مذاکرات به روز دوشنبه موکول شد
 . شود یه دوشنبه موکول م حکام بی ماندن مذاکرات ، ادامه نشست شوراجهينت
  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

ایران ما را دست : فرمانده نيروهای آمریکایی در خاور ميانه با اشاره به قدرت هسته ای این کشور گفت
 کم نگيرد 
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فرمانده نيروهای آمریکایی در خاور ميانه با کم اهميت جلوه دادن نگرانيها در این مورد ژنرال جان ابی زید 

که نيروهای آمریکا به شدت در عراق گرفتار شده اند و توانایی پاسخ به چالشهای اماکن دیگر را ندارند 
 . رند، به ایران و کشورهای دیگر هشدار داد که توان هوایی و دریایی آمریکا را دست کم نگي

برای : به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، وی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت 
  . ممانعت و بازدارندگی یک دولت ملت شما هرگز نباید توان دریایی و هوایی آمریکا را دست کم بگيرید 

ه ما اقدام کنند این مسئله موجب اگر ایرانيها بخواهند که در یک رفتار آشکار علي: ابی زید ادعا کرد 
  . خواهد شد ما نيروی دریایی و هوایی خود را عليه آنها به کار گيریم 

  . ما یک قدرت باورنکردنی داریم : ابی زید مدعی شد 
این فرمانده آمریکایی ادعاهای فوق را در پاسخ به این سوال خبرگزاری فرانسه مبنی بر اینکه آیا آمریکا 

یگر با ایران را دارد ، مطرح شدت در عراق درگير است توان برخورد با ایران و یک جنگ ددر حاليکه به 
  . کرد

وی کشتار فلوجه را مثالی از قدرت برتر آمریکا دانست که تعداد نسبتا کمی نيروهای زمينی 
  .با پشتيبانی حمالت هوایی این کشور در خليج توانستند آنرا به انجام برسانند ) هزارسربا10(

ما می توانيم توان نظامی بيشتری را در هر اینچ مربع نسبت به دیگران ایجاد کنيم و : وی اظهار داشت 
 . این را همه می دانند 

اگر شما به توانایی هسته ای ما بياندیشيد ، این : " فرمانده نيروهای امریکایی در خاورميانه گفت 
 . ر نظامی با ما برابری نمی کند موضوع برای همه روشن می شود که هيچ قدرتی از نظ

سوال این است آیا شما به داشتن یک نيروی متعارف بسيار بسيار بزرگ نياز دارید تا با : وی گفت 
 "  سال آینده برخورد کنيد ؟ 20مشکالت قابل پيش بينی 

ه است ، درحاليکه آمریکا یک جنگ بلند مدت عليه افراط گرایی اسالمی به راه انداخت: وی تاکيد کرد 
 . این کشور باید به نيروهای محلی برای مبارزه با آشوبگران اعتماد کند 

نظر من این است که برای بردن چنين جنگهایی و برای بردن نااراميها در افغانستان و : ابی زید گفت 
مریکایی عراق شما باید قدرت عراق و افغانستان را بسازید و در بلند مدت نياز به تعداد زیاد سربازان آ

 . کاهش خواهد یافت 
برای مبارزه با ساختارهای سلولی در افغانستان ، عربستان سعودی ، پاکستان ، مصر و هر : وی گفت 

 . جای دیگر چه کسی بهتر از افرادی است که در آن اماکن زندگی می کنند 
ست که عراقيها تا زمان البته یکی از مهمترین مسائلی که ما باید بفهيميم این ا: ابی زید تاکيد کرد 

 . انتخابات چه می توانند بکنند و چه نمی توانند بکنند
بنابراین مسئله بزرگ این است که افسران عراقی و آمریکایی وضع امنيتی را به اندازه کافی : وی گفت 

 برای انتخابات وجود نخواهد برای انتخابات بهبود ببخشند والزم است همه درک کنند امنيت کامل
 .  شتدا
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

آمار تلفات انفجار يك مين در مقابل بانك مرآزي عراق در مرآز : ي تلويزيوني العربيه گزارش داد شبكه
 . آشته و زخمي رسيد20بغداد، به 
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اين مين در : ي خبري اظهار داشت ، خبرنگار اين شبكه)ايسنا(ن به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرا

 بغداد يعني خيابان الرشيد منفجر شد و به دليل شلوغي اين خيابان اين انفجار  ترين خيابان شلوغ
 .قربانيان بسياري بر جاي گذاشته است
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هايي  سوزي  وقوع آتشبه رغم آنكه اين انفجار ناشي از يك مين بوده است، اما منجر به: وي تصريح آرد
 .ها و مجروحان اين حادثه هستند ها در حال نقل و انتقال آشته نيز شده و در حال حاضر آمبوالنس

اي پليس شهر خالص اين در حالي است يك گروه مسلح ناشناس طي درگيري گسترده با نيروه
اند قسمتهاي بسياري از اين شهر را به تصرف  وابسته به استان ديالي شمال شرق بغداد، توانسته

 .خود در بياورند
هاي ورودي شهر، مراآز پليس، استانداري،  در حال حاضر افراد مسلح بر راه: خبرنگار العربيه گفت

د و نيروهاي آمريكايي براي خارج آردن اين شهر ان شهرداري و بسياري از مناطق اين شهر تسلط يافته
 .از تسلط اين نيروها، در حال حرآت به سوي اين منطقه هستند

به آتش آشيده شدن تعدادي خودروي آمريكايي در مرآز شهر خالص مشاهده : خبرنگار العربيه گفت
  .شود مي

  
 درخواست سياست مداران دولت مصمم است به رغم: اعالم آرد) شنبه(سخنگوي اياد عالوي امروز 

 . ژانويه را در موعد مقرر برگزار آند30سني براي تاخير در زمان انتخابات به مدت شش ماه، انتخابات 
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 17به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، رهبران حدود ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اند آه انتخابات را به مدت شش ماه به تاخير بياندازد تا  لت اين آشور خواستهحزب سني عراق از دو

آنها فرصت آافي براي متقاعد آردن روحانيون سني براي صرف نظر از تاآيدشان بر تحريم انتخابات، 
 .داشته باشند

خابات دولت عراق مصمم است انت: طائر النقيب، سخنگوي اياد عالوي نخست وزير عراق، اظهار داشت
خواهد  دولت عراق به رهبري نخست وزير از تمامي اقشار مردم عراق مي. را در موعد مقرر برگزار آند

 .آه در انتخابات شرآت آنند و از اين طريق آشوري دموآراتيك بسازند
ي مردم عراق نيست و ما اميدواريم آه هيچ حزب و  تحريم انتخابات به نفع آشور و آينده: وي گفت
 .ن انتخابات را تحريم نكندگروهي اي

عالوي به وظايفي آه از سوي قانون اساسي موقت و نيز شوراي امنيت سازمان ملل : النقيب ادامه داد
 . ژانويه به وي محول شده، پايبند و مقيد است30براي برگزاري انتخابات در 

اري انتخابات را درك ها براي تاخير در زمان برگز نخست وزير عميقا اهميت درخواست: وي ادامه داد
هاي ملي براي برگزاري به موقع انتخابات  آند؛ اما در عين حال به درخواست ساير احزاب و شخصيت مي

 .نيز توجه دارد
آميسيون انتخاباتي عراق اظهار اطمينان آرده آه به رغم شرايط امنيتي در : سخنگوي عالوي ادامه داد

 .آمادگي داردمناطق سني نشين، براي برگزاري انتخابات 
وي گفت، عالوي متقاعد نشده است آه تاخير در زمان برگزاري انتخابات موجب مشارآت بيشتر مردم 

 .شود
: چنين اين موضوع را آه حزب عالوي نيز خواستار تاخير انتخابات شده است، رد آرد و گفت النقيب هم

درخواست تعويق انتخابات ي ساير احزاب براي  درست است آه نمايندگاني از اين حزب در جلسه
  .ي پاياني هيچ اظهار نظري نكردند شرآت آرده بودند؛ اما آنها در بيانيه

 
 عراق ، دولت موقت ی افتادن انتخابات سراسرقی به تعوی براتي اقلی گروه های وجود درخواست برخبا
 .  کرددي بهمن تاک11 یعنی آن در موعد اعالم شده ی کشور بر برگزارنیا
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 کرد دولت بر حی تصری عالوادی دولت اانی ازسخنگوبي ثائر النقترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه

 . کندی میپافشار)  بهمن 11 (هیژانو  30 یعنی انتخابات در موعد مقرر  آن یبرگزار
 تي وابسته به اقلیاسيو گروه س حزب 17 روز پس از درخواست کی که ی درکنفرانس مطبوعاتبيالق
 مناسب طی به بهانه نبود شراگری افتدن انتخابات عراق تا شش ماه دقی کشور که خواستار به تعونیا

 . کردديک بودن موعد انتخابات عراق تاريي قابل تغري مناطق عراق شده بودند، بر غی در برخیتيامن
 افتادن انتخابات شد، حزب وفاق قی به تعوانيم به جمع حازي عراق نری حزب نخست وزنکهی اگری دخبر
 هی از جمله حزب دمکرات و حزب اتحادیاسي گروه س17 متشکل از ستي به لی عالوی به رهبریمل
 ی عراق و از رهبران سنی جمهوراستی نامزد سابق ری کردستان عراق و حزب عدنان پاچه چیهنيم

 را بهانه کرده اند تا ني نشی مناطق سنی برخ دریتي اوضاع امنی که نابسامانوستيمذهب بانفوذ پ
 .  افتدقی مدمت شش ماه به تعویانتخابات برا

کنار نهادن بخش اعظم : گفت   که در منزلش در بغداد برگزار شد،ی امروز در کنفرانس مطبوعاتی چپاچه
 . قابل تصور استري غیاسي ساتي از جامعه عراق را خارج از عملیومهم

 فشار در ای کامل و بدون ارعاب تي کند تا مردم بدون ترس و در امنداي بهبود پدیا بتيامن:  افزودیو
 .انتخابات شرکت کنند

 به شهر فلوجه و گسترش ییکای آمراني اهل تسنن عراق پس از حمله نظامی احزاب و علمایبرخ
 به دی تهد اهل تسننی افتادن انتخابات را خواستار شدند برخقی به تعوني نشیخشونت در مناطق سن

 . انتخابات کرده اندمیتحر
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 که عهي در رقابت با احزاب شی ترسند در انتخابات سراسری منی از اکياحزاب الئ:  نوشت ترزیرو
 نی دستاورد را از انیشتري بعهي احزاب شرای ملت عراق هستند شکست بخورند زتی اکثرندهینما

 .انتخابات بدست خواهند آورد
 انتخابات در موعد مقرر ی عراق هستند بر ضرورت برگزارتي درصد جمع60 دهنی که نماعهي احزاب شاما
  کنندی مديتاک
 ها به شهر فلوجه و ییکای حمله آمرتي چند حزب وابسته به اقلنی که ای در حالز،  تری نوشته روبه

  افتادنقی به ضرورت به تعوی خود برالی را از دالني نشی مناطق سنی در برخزياعمال خشونت آم
 ضرورت ر دهند بی ملي عراق را تشکتي درصد جمع60 که عهيانتخابات اعالم کرده اند اما رهبران ش

 . کرده اند ديتاک) بهمن11( آن در موعد مقرریبرگزار
 دهه درمعرض ظلم و استبداد حکومت صدام قرار داشتند و انتخابات توان نی معتقدند چندانيعيش
 خواهد تیتقو  صدام از آن برخوردارشده اند،یکه از هنگام سرنگون روزافزون آنها را یاسي ساراتيواخت
 .کرد

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر7:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۴ نوامبر 27 -  ١٣٨٣ آذر 7ه شنب -بی بی سی 
ات هسته ای در حاشيه روزنامه های صبح امروز تهران در اغاز هفته عنوان های اصلی خود را به مذاکر

اجالس هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی اختصاص داده و از زبان رييس جمهوری نارضايی 
  .ايران از قطعنامه های آن اجالس را مطرح کرده اند

  .  در صدر اخبار خود نوشته اژانس تعليق غنی سازی توسط ايران را پذيرفتحيات نو اقتصادیروزنامه 
 علی الريجانی، عضو شورای عالی امنيت ملی، گفته است ما در مذاکراتمان تعهد ام جمجبه نوشته 

کرده ايم تعليق را انجام دهيم و براساس اين مساله گفتگوهای سازنده مشترکی با اروپا داشته 
  . باشيم، با اين قصد که روابط در آژانس عادی و مقررات آسان تر شود

 داده اين است که آنها موضوع تعليق را سه قبضه کرده اند و اگر وی افزوده است چيزی که االن رخ
لحن آنها هم شديدتر شده است . بخواهيم تکان بخوريم، بايد در آژانس ماجراهای ديگری داشته باشيم

  . و اين خالف شرط تهران در گفتگو با اروپاست
 دستگاه سانتريفوژ را ٢٠دن  از قول يک ديپلمات ايرانی در وين نوشته ايران درخواست باز مانشرق

  . مطرح کرده چون که دو هزار دانشمند و متخصص فعال در اين شاخه بتوانند به کار خود ادامه بدهند
 امام جمعه موقت قم با بيان اينکه در مورد غنی سازی اورانيوم پای منافع مردم در رسالتبه نوشته 

ره کننده خواسته است در گرفتن و دادن تعهدات ميان است، از مسئولين وزارت امور خارجه و تيم مذاک
  . به اروپاييان هوشياری به خرج دهند

 به نقد قطعنامه های اروپا پرداخته و نوشته است که نمايندگان ايران و جنبش عدم تعهد به همشهری
پيش نويس سوم هم مانند دو پيش نويس قبلی با ديده ترديد می نگرند و انتقاد اصلی آنان به پيش 
نويس های اروپايی ها اين است که در آن تعهدات سه کشور اروپايی در بيانيه پاريس ناديده گرفته 

  . شده است
 در بيانيه پاريس، کشورهای اروپايی پذيرفته بودند که تعليق غنی سازی برای مدتی شرقبه نوشته 

مون پيش نويس محدود که گزارش کميته های کارشناسی آماده می شود ادامه يابد حال آنکه مض
  . تاکيد دارد که تعليق هميشگی است" تعليق پايدار و الزام آور"سوم که ديروز ارايه شد بر 

 نوشته است که آيت اهللا جنتی در نماز جمعه ديروز تهران گفت خدا به غير متعهد ها عمر آفتاب يزد
  . دهد که پشتيبان ما هستند

فشاری کرده و نوشته است که اصرار اروپايی ها در  بر مخالفت های خود پاجمهوری اسالمیروزنامه 
تهيه پيش نويس قطعنامه جديد برای اجالس شورای حکام سازمان انرژی اتمی جای ترديد باقی 

  . نگذاشت که غرب در يک بازی کودکانه ما را سرگرم می کنند
سوخت روی آورد و مجلس هم به نظر اين روزنامه، ايران بايد با تمام توان و امکانات به راه اندازی چرخه 

  .تی را در دستور کار بگذارد.پی.خروج از ان
 نمايندگان محافظه کار مجلس بار ديگر طرح استقالل وزارت اطالعات از دولت را در شرقبه نوشته 

  . دستور کار مجلس قرار داده اند
عات که مدتی است به نوشته اين روزنامه، يکی از محافظه کاران گفته مقصود آن است که وزارت اطال

  . از اهميت افتاده دوباره محور اطالعاتی کشور شود
 از مخالفت چند تن از نمايندگان با اين طرح خبر داده که از جمله گفته اند خارج شدن ايراناما روزنامه 

وزارت اطالعات از زير مجموعه دولت به معنای آن است که پاسخگويی اين وزارت در مقابل مجلس تمام 
  . ودمی ش

 در سرمقاله خود با يادآوری گذشته وزارت اطالعات نوشته اجازه ندهيم با پاره پاره شدن آفتاب يزد
وزارت اطالعات، اين وزارت از اشراف بر حرکت های امنيتی کشور باز بماند و در ضمن بخش هايی از آن 

  .دور از چشم ها قرار گيرد و برخی خاطرات سابق برای مردم تکرار شود
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فت کارشناسان و مسووالن با خشونت با زنان خيابانی، افزايش مبتاليان به ايدز که از طريق مخال
آميزش جنسی به اين بيماری مبتال شده اند، آزاد شدن يک زندانی محکوم به اعدام پس از حفظ قرآن 

ر توسط او، و مخالفت نمازگزاران سمنانی با برپايی يک کنسرت در آن شهر از جمله خبرهای ديگ
  .روزنامه های امروز صبح تهران است
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