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  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -م ايرانپروژه اتمي رژي
  

 درصدد توليد موشک هاي دوربردي با برد ی اسالمی ادعا کرد جمهوررانیسازمان مجاهدين خلق ا
  از موشک هاي کنوني شهاب سه است شتريب
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ايران :  مي نويسدرانیبه نقل از سازمان مجاهدين خلق ا نيويورک تايمز در شماره امروز بخود روزنامه

درصدد توليد موشک هاي دوربردي به نام قدر است که برد آن صدها کيلومتر از موشک هاي کنوني 
 مي اعثبه گفته اين سازمان استفاده از سوخت جامد در اين موشک ب. شهاب سه ايران بيشتر است

با سوخت مايع کار مي کنند بتوان آن را پرتاب کرد و نقطه شود با سرعت بيشتري از موشک هايي که 
يک سخنگوي هيات نمايندگي ايران در سازمان ملل در . اي را به دوري برلين از تهران هدف گرفت

 کيلومتر 2100 بيش از ردنيويورک روز چهارشنبه اين گفته ها را که ايران در تالش براي توليد موشکي با ب
نوشته نيويورک تايمز مدت مديدي است که ايران مي کوشد در زمينه توليد به . است، تکذيب کرد

کره شمالي، : موشک هاي بالستيک خودکفا شود و سيا در گزارشي که ماه گذشته منتشر کرد، گفت
 . چين و شوري سابق ايران را در راه رسيدن به اين هدف کمک کرده اند

  
:  نيويورک تايمز به نقل از شوراي ملي مقاومت مي نويسدروزنامه): راديو فردا( مصدق کاتوزيان امير

 2600موشک هايي که به گفته اين تشکل، ايران به تازگي و پنهاني درصدد توليد آن است، بيش از 
 در اختيار اکنونيعني صدها کيلومتر بيش از آخرين نمونه موشک شهاب سه که ايران . کيلومتر برد دارد

ه يادآوري مي کند که شوراي ملي مقاومت، بازوي سياسي سازمان مسلح نيويورک تايمز آنگا. دارد
مجاهدين خلق است که آمريکا نام آن را در فهرست تشکل هاي تروريست جهان قرار داده است و مي 

 مهمي در برمال شافزايد با اين همه چند مورد افشاگري همين تشکل در گذشته صحت داشته و نق
 . سته اي ايران داشته استکردن فعاليت هاي پنهاني ه

 شمخاني وزير دفاع جمهوري اسالمي ايران در آبان ماه گذشته اعالم کرد ايران قادر به توليد انبوه علي
موشکي که به نوشته نيويورک تايمز توانايي حمل کالهک هاي . موشک هاي شهاب سه خود است

 اما ت، کيلومتر اس1600 تا 1300د برد نمونه هاي موجود اين موشک از حدو. هسته اي را دارا است
 کيلومتر 2100آقاي شمخاني ماه گذشته اعالم کرد برد نمونه هاي جديد موشک شهاب سه به حدود 

با اين همه وزير دفاع ايران در همان ماه گذشته در سيماي جمهوري اسالمي تلويزيون . ارتقا يافته است
 را تکذيب دوربردتريران براي توليد موشک هاي رسمي ايران، گزارش هاي منتشر شده درباره تالش ا

ايران تالش :  ماه گذشته در گزارشي غير محرمانه گفتCIAاما سازمان مرکزي اطالعات آمريکا . کرد
دارد موشک هاي بالستيکي را توليد کند که برد آن بيشتر از موشک شهاب سه و نمونه هاي جديد آن 

 . است
خش سيا اعالم کرد ايران قادر خواهد بود طي يک تا پنج سال  زمستان گذشته جرج تنت رئيس بدر

اينک نيويورک تايمز از محمد محدثين يک عضو . آينده موشک هاي دوربردتر خود را به آزمايش بگذارد
 را وشکيارشد شوراي ملي مقاومت نقل مي کند که ايران تا چند ماه ديگر توان به آزمايش گذاشتن م

هرچند دانشمندان کره : وي مي افزايد.  دست توليد است کسب خواهد کردکه به گفته اين تشکل در
شمالي ايران را در توليدات موشکي خود ياري رسانده اند، اما کوشش هاي جديد ايران نشان مي دهد 

 اضافه مچنينسخنگوي شوراي ملي مقاومت ه. ايران در اين زمينه به مرحله خودکفايي رسيده است
کل کوشش ايران براي توليد موشک دوربردتر در پيوند نزديک با تالش هاي ديگر تهران کرد به باور اين تش

 . در زمينه طراحي کالهک هاي هسته اي قابل نصب بر چنين موشک هايي است
 در حالي است که مرتضي رامندي يک سخنگوي هيات نمايندگي ايران در سازمان ملل در نيويورک اين

 کيلومتر است، 2100ا که ايران در تالش براي توليد موشکي با برد بيش از روز چهارشنبه اين گفته ها ر
:  تايمز گفتکدر همين حال يک سخنگوي سيا که نام او فاش نشده روز گذشته به نيويور. تکذيب کرد

به نوشته . چيزي براي افزودن به گفته هاي منتشرشده قبلي اين سازمان درباره اين موضوع ندارد
 مدت مديدي است که ايران مي کوشد در زمينه توليد موشک هاي بالستيک خودکفا نيويورک تايمز

 ايران را ابقکره شمالي، چين و شوري س: شود و سيا در گزارشي که ماه گذشته منتشر کرد، گفت
در اين گزارش همچنين آمده بود در سال هاي اخير کره . در راه رسيدن به اين هدف کمک کرده اند

 . منبع کمک به ايران در اين زمينه بوده استشمالي مهمترين
 

  دو جانبه خواهد بود ی و اروپا درباره ضمانت هارانی ای آتی گفتگوهایمحور اصل: آقازاده 
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 آلمان خاطر نشان ساخت که مزی تانشنالی در گفتگو با روزنامه فارانی ای اتمی سازمان انرژسيرئ
 .  خواهد بود ري توافقات حاصله اخاتي جزئراموني پیی اروپای و کشورهارانی ااني می آتیوهاگفتگ
 گفتگو با اشاره نی در ادامه ارانی ای اتمی سازمان انرژسيرئ" رضا آقازاده "  مهر ، ی گزارش خبرگزاربه

 تا به می انتظار داریی اروپایما از کشورها:  و اروپا اظهار داشترانی ااني انجام شده میبه گفتگوها
 . باشند بندی پارانی خود به ای تعهدات و قولهایتمام
 حی اروپا ادامه خواهد داشت ، تصر- رانی ای که گفتگوهانی ااني با بني همچنی اتمی سازمان انرژسيرئ
 .  دو جانبه خواهد بود ی ضمانتهاراموني و اروپا پرانی ای آتی گفتگوهایمحور اصل: کرد

 ی روز دو شنبه قطعنامه ای اتمی انرژی المللنيآژانس ب:  آلمان در ادامه نوشت مزی تاشنالنی فاروزنامه
 از لحاظ عدم ارجاع پرونده هسته یی رساند که در آن نظر سه کشور اروپابی به تصورانیرا در خصوص ا

 .  شده بود ني سازمان ملل تامتي امنی کشور به شورانی ایا
 می ادهي رسجهي و اروپا به نترانی ااني توافقات حاصله میدر خصوص چارچوب اصلما تاکنون :  افزود آقازاده

 با هر سه رانیا . ميني آنها به گفتگو بنشاتي درباره جزئی آتی در گفتگوهادی است که بای در حالنیا
 .  تنگاتنگ و فشرده دارد ی رابطه اسيکشور آلمان ، فرانسه و انگل

:  گفترانی ای از سوومي اورانی سازی غنقي ها در قبال تعلییروپا در مورد ضمانت خواسته شده ایو
 و ني تعهدات خود در قالب قوانی به تمامرانیا.  خواهدی مرانی از ای چه ضمانتگری دانم اروپا دیمن نم

 .  جامه عمل پوشانده است ی اتمی انرژی المللنيضوابط آژانس ب
 در ی بطور کامل به شفاف سازرانیا: فتگو اظهار داشت  گنی در ادامه ارانی ای سازمان آژانس اتمسيرئ

 .  خود پرداخته است ی هسته ایتهايخصوص فعال
 حق دارد که از رانیا:  گفت مزی تانشنالی به فاهي با روسی با اشاره به مبادالت هسته اني همچنآقازاده
 .  برخوردار باشد زي نی هسته ایتکنولوژ

  
توانيم از اروپایيان  هر قدر قدرتمند و قوی باشيم می// ای ضربه خورد  هایران از جاسوسان هست: فالحيان

 امتياز بگيریم 
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عامل اصلی : حجت االسالم والمسلمين فالحيان چهارشنبه شب در مدرسه علميه الهادی قم گفت
 . ای کشور بود از آگاهان به مسایل هستهای، خيانت تعدادی  بروز مشکالت اخير در مسئله انرژی هسته

های   ریزی ها و برنامه به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسا وزیر اسبق اطالعات با بيان پيشرفت
رفت و ما زیربناهای کار را  کارها به صورت منظم جلو می: ای ایران گفت زیربنایی در فعاليت هسته

ای  های هسته  رد، یکی از منافقين که اطالعات و اخبار پایگاهساختيم که ایران از دو محور ضربه خو می
اصفهان و نطنز را در اختيار انگليس گذاشتند و بنده فيلم دیدار سران منافقين با مسئولين انگليس و 

محور دومی که به ایران ضربه زد از سوی کسانی بود که . ام ای ایران را دیده های هسته تشریح فعاليت
وقتی مسئله از طریق این افراد پخش شد، .  کردند ولی در حقيقت خائن بودند ها کار می هدر این پایگا

های آژانس شدت بيشتری  مطبوعات آمریکا و اروپا جّو مسمومی را عليه ایران پدید آوردند و بازرسی
 .یافت

ن صاحب سالح ها و آمریکا بر این باورند که اگر ایرا غربی: حجت االسالم والمسلمين فالحيان افزود
ای شود به ذخایر فسيلی منطقه تسلط پيدا کرده و اقتدار جهانی را به مخاطره خواهد انداخت و  هسته 

کاران بارها  ها و نومحافظه  آمریکایی. تر جلوی فروش نفت به قيمت ارزان را خواهد گرفت از همه مهم 
توانيم با ایران  د و ما هم نمیای باشد جنگي توان با کشوری که صاحب دانش هسته اند نمی گفته 
 .بجنگيم

های  قطعاتی که در دستگاه: ای ایران افزود آميز هسته آوری صلح وی با اشاره به مسایل فنی فن 
ای دارد و تعجب  رود بسيار حساس و استراتژیک است و تکنولوژی پيشرفته ها به کار می سانتریفيوژ

 ایران این تکنولوژی را داشته باشيم و گفتند که دانش این ایم در داخل اروپایيان این بود که موفق شده
 اید؟ ها تنها پيش ما بوده و چگونه به آن دست یافته دستگاه 

ها را  ایران موفق شده که چرخه سوخت نيروگاه: حجت االسالم والمسلمين فالحيان در ادامه گفت 
توان را خواهد داشت که سالح  این بسازد و اگر این چرخه سوخت ساخته شود و به کار افتد، ایران 

ایران اعالم کرده است چرخه . اتمی بسازد، ولی سياست نظام چنين نبوده و دنبال سالح اتمی نيست
توانيم از  ایم و هر قدر قدرتمند و قوی باشيم می ایم و حاال هم تعليق را انجام داده سوخت را ایجاد کرده

 .های ایران را برطرف کنند اند که تحریم هم به ما قول دادهاروپایيان امتياز بگيریم و البته آنها 
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تغييرات اساسنامه آژانس که قرار است در یک سال آینده 

ای را بررسی کند که طبق  ممکن است در یک سال آینده آژانس اساسنامه: صورت گيرد، اظهار داشت
ای دارد، با آن کشور برخورد نکند ولی اگر کشوری این  هستهآن اگر هر کشوری که چرخه سوخت 

  . چرخه سوخت را نداشته باشد، باید از کشورهای دیگر که صاحب این دانش هستند استفاده کند
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 هاي نيروهاي حزب بعث در عراق مورد هدف قرار گرفت   پايگاه
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ها و مراآز استقرار نيروهاي سابق حزب بعث   نيروهاي آمريكايي و انگليسي درپي عملياتي، پايگاه
 .عراق را هدف حمالت هوايي و زميني قرار دادند

ي منازل نيروهاي آمريكايي و انگليس: الملل ايلنا، منابع موثق عراقي اعالم آردند  به گزارش سرويس بين
 .افراد مسلح مظنون به همكاري به حزب سابق بعث عراق را هدف قرار دادند

به گزارش پايگاه اينترنتي بوابه، درپي اين عمليات نيروهاي اسكاتلندي و نيروهاي ويژه حفاظت و 
  آيلومتر از اطراف بخش غربي رود فرات در پنج آيلومتري بغداد را به محاصره خود24اطالعات آمريكا، 

 .درآورند
ها و مزارع موجود در اين   خانه ،  چنين آشف اسلحه  در اين عمليات به منظور دستگيري شورشيان و هم
 .منطقه مورد محاصره و تفتيش و بازرسي قرار گرفت

  . تن از شورشيان را دستگير آردند15درپي نيروهاي آمريكايي و عراقي 
  

  دي تن رس71 در فلوجه به کای آمریکشته ها
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 71 در فلوجه به ی نظاماتي عملی از ابتدای بر اساس گزارش منابع رسمییکای آمراني تلفات نظامشمار
 .  است دهيتن رس

 71 از کشته شدن کای آمری، منابع نظام" سوا " ییکای آمروی مهر به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه
 از شتري تن ب20 تعداد نی در شهر فلوجه خبر دادند که ای نظاماتيعمل انی کشور در جرنی اینظام
 . است که قبال اعالم شده است یآمار
 دهي تن رس134 در عراق در ماه نوامبر است که به کای آمری از نصف مجموع کشته هاشي تعداد بنیا

 .است
  تن برآورد کرده بودند که 1600 تا 1200 ني را در حمله به فلوجه باني تعداد شورشکای آمری نظاممنابع

 .صدها تن از آنها کشته شدند
 به کای به شکست ارتش خود در فلوجه اعتراف کرده است، ارتش اشغالگر آمرکای ذکر است آمرانیشا

 مسلح با وجود اني در برابر شبه نظامی خشم در شهر فلوجه عراق وناتوانی هاهی سااتيشکست عمل
 .  اعتراف کرد ی نظامزاتيدر تجه همه جانبه اشغالگران یبرتر

 و مقاومت  روي مجدد نجي و بسیابی بازیی مسلح از توانااني اعتراف کرد که شبه نظامکای آمرارتش
 .برخوردارند

 . تن اعالم شده بود 425 تن و تعداد مجروحان 52 شي روز پ10 تا کای آمری کشته هاشمار
 ییکای آمری جنگنده های شهر از سونیوجه بمباران ا به شکست خود در فلکای وجود اعتراف ارتش آمربا

 .همچنان ادامه دارد
 آن را فاش کرده است، با اقرار به شکست مزی تاورکیوي که روزنامه نکای سند محرمانه ارتش آمردر

 یروزي تواند به پی نمکایآمر: آمده است"  خشمی هاهیسا" در فلوجه موسوم به کای آمری نظاماتيعمل
 ی شهر بازمنی به اگری و احتماال مردان مسلح باردابدی خود در فلوجه دست ی نظاماتي درعملیقطع
 .گردند

 400 از کشته شدن ی اهياني در بشي روز پ12 مسلح در فلوجه اني است که شبه نظامی در حالنیا
 . خبرداده بودندگری تن د132 و اسارت ییکای آمرینظام

 
  دالر اعالم شد ونيلي م92ق  انتخابات درخارج از عرای برگزارنهیهز

   ٢٠٠۴ دسامبر 2 - ١٣٨٣ آذر ١2پنجشنبه 
 نهی دالر هزونيلي م92 ی خارجی کشور در کشورهانی اتباع ای عراق برای انتخابات سراسریبرگزار
 . دارد
 نهی انتخابات عراق هزیی مستقل اجرای عالاتي ، هاني مهر به نقل از روزنامه البی گزارش خبرگزاربه

 . دالر اعالم کردونيلي م92 را ی خارجی کشورهامي مقی های عراقی انتخابات برایبرگزار
 خود ی تالش هایريگي پی مهاجرت برای المللني را به سازمان بگری دالر دونيلي م25 مبلغ اتي هنیا
 . انتخابات خارج عراق پرداخت کردی برگزاریبرا
 انتخابات در خارج از عراق با ی برگزاریها برا ی آمادگحی به  تشراتي هنی ای رسمی سخنگواری ادیفر

 انتخابات شامل  ثبت تیری مدی برایبرنامه کامل:  مهاجرت اشاره کرد و گفت ی المللنيکمک سازمان ب
 آموزش شهروندان ی برایی و آماده کردن برنامه های اخذ رای حوزه هانيي و تعی راطینام از واجدان شرا

 شده است تا با انجام ی ارائه شناسنامه طراحی برایی اطالعات آنها، مکان هاشی افزای برایعراق
 . شمارش آرا منتقل شودی برای حوزه مرکزکی صندوق ها به تی تا در نهای اخذ رااتيعمل

 
 را که ی مدارکدی و ثبت نام کنندگان بادي طول خواهد کشگری روز د7 ثبت نام تا اتي عملی گفته وبه
 ی انتخابات موافقت خود را برایی اجرای عالاتينها را نشان دهد نشان دهند تا ه آی عراقتيتابع

 .شرکت آنها اعالم کند
 روز نی خارج در طول سه روز انجام خواهد شد که آخرمي مقی های از عراقی اخذ رااتي عملی گفته وبه

 .دي خواهد رسانی در عراق به پای انتخابات سراسریآن با روز برگزار



www.iran-archive.com 

 موقت مواضع ضدو ی مسئوالن دولت و مجلس ملی عراق و حتیکر است احزاب و گروه ها ذانیشا
 عهي مردم عراق و مراجع شتی اکثرندهی که احزاب نمای گرفته اند در حالشي درباره انتخابات در پیضينق

 تي اقلبه وابسته ی گروه های کرده اند برخدي انتخابات در موعد مقرر تاکیو دولت موقت بر برگزار
 قی از تعوزي نی عربی کشورهای شده اند که برخگری افتادن انتخابات تا شش ماه دقیخواستار به تعو
 . کرده اندتیانتخابات حما

  
  کرد تی انتخابات در موعد مقرر حمای جمهور موقت عراق از برگزارسيرئ

   ٢٠٠۴ دسامبر 2 - ١٣٨٣ آذر ١2پنجشنبه 
 هی ژانو30 در یعنی کشور در موعد مقرر آن نی ایابات سراسر انتخی جمهور موقت عراق از برگزارسيرئ
 .  کردتیحما)  بهمن11(
 عراق ی انتخابات سراسری بر برگزاراوري الی فرنسه ، غازی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . کردتی کرد و از آن حماديدر موعد مقرر آن تاک
را اعالم کرد، " ونيعراق" خود تحت عنوان حزب تاسی به ریدی حزب جدلي تشکی که به طور رسمیو

 .مي باشبندی انتخابات پای به زمان اعالم شده برادی بای واخالقی کرد از نظر قانونحیتصر
 که مردم ی از مشکالتیاري  انتخابات  کمک خواهد کرد که از بسندی کرد که انجام فرادهي ابراز عقاوريال

 .ودعراق با آنها روبرو هستند، برطرف ش
 ملت عراق برخاسته باشد و ی هاشهی که از اعماق رمي هستیما خواهان حکومت:  افزودیو

 .دی کار آی رویني حکومت مشخص و معکی مي خواهی خود را از آنها گرفته باشد و نمتيمشروع
د  و با هم مذاکره کننرندي هم قرار گی عراق رودروی و علمااستمدارانيمعتقدم اگر همه س:  گفت اوريال
 . کنندداي مشکالت پی برای توانند راه حلیم
 بر گری انتخابات و طرف دقی خواهان تعوی برخنکهی به وجود شکاف در جامعه عراق اشاره کرد وایو

 . کنندی مدي انتخابات تاکی به موعد اعالم شده برایبندیضرورت پا
 . کرددي کشور تاکنی ایتي حل مشکالت امنی عراق برایتي امنیروهاي بر نهي بر ضرورت تکاوريال
 از احزاب موجود در صحنه عراق ی حزب بخشنی کرد احی تصروني حزب عراقلي با اشاره به تشکیو

 . خواهد کردی با آنها همکارانهي عراق در خاورمگاهی جایابی عراق و بازی بازسازیخواهد بود که برا
 اوري که به گفته الی خبر داد سفرسينگل و اکای آمری الوقوع خود به کشورهابی از سفر قرني همچناوريال

 . شده است یني بشي و پیزی برنامه رشياز سه ماه پ
 است که نیا  مهماريمساله بس:  عراق خواند و گفت ی برای اساسکی را شرکای حال آمرني در عیو

 .ميبا هم گفتگو کن)   و عراق کایآمر(به خاطر منافع ملت عراق که ما
 به خاطر موضوع انتخابات و گری هفته دکیافتادن سفر خود به فرانسه تا  قی از به تعوني همچنیو

 . خبردادوني عراقدشی حزب جدليتشک
 

  انتخابات در منطقه کرکوک شدند قی خواستار تعوی و بارزانیطالبان
   ٢٠٠۴ دسامبر 2 - ١٣٨٣ آذر ١2پنجشنبه 

 شرکت در انتخابات یالف برا ائتلي رهبران دو حزب عمده کردستان ضمن تشکی و بارزانیطالبان
 انتخابات در منطقه کرکوک را قی تعویحي کرد و ترکمن و مسگری عراق با شرکت چند حزب دیسراسر

 .  صورت هرگز دست بسته نخواهند ماندنی اري کردند در غدیخواستار شدند و تهد
 از یادیدند که تعداد ز مهر به نقل از روزنامه عکاظ عربستان، منابع کرد اعالم کری گزارش خبرگزاربه

 یهني مهی و حزب اتحادی مسعود بارزانی کرد از جمله حزب دمکرات به رهبریاحزاب و گروه ها
 بات شرکت در انتخای نامزدها براکپارچهی ستي للي با تشکی  جالل طالبانیکردستان به رهبر

 . اندافتهیبا هم به توافق دست )  بهمن11 (هی ژانو30 یسراسر
 ی هاتي اقلني همچنستي لنی اعالم کردند ادندي توافقنامه رسنی که به ای کنفرانس پس ازاکراد
 . در برخواهد گرفت زي و ترکمان عراق را نیحيمس
 رو کرد و انهي حزب اصولگرا مکی مشترک که شامل ستي لکی گرفتند با مي  حزب بزرگ کردستان تصمدو
 شرکت ندهی آیان هستند در انتخابات پارلمان کردستالتی دراتيحي ترکمن و مسی هاتي اقلنگانینما
 .کنند

 شمال بغداد در کنفرانس یلومتري ک360 در نی حزب دمکرات کردستان در صالح الدسي رئی بارزانمسعود
 واحد در ستي لکی ی روکی کردستان بر یاسي سیروهاين:   گفت ی مشترک با طالبانیمطبوعات

 .توافق کردند ) یسراسر( عراق یتخابات مجلس ملوان) مختص کردستان( کردستانیانتخابات مل
 و مي خود قرار دهدگانی کند که سرنوشت کردستان را در مقابل دی مجابی ای کنونطیشرا:   افزودیو

 .مي حقوق ملت کرد در عراق شرکت کنني تضمی واحد براستيدر ل
 ی واحد دو حزب اصلستي کردستان است که در لی از سه گروه کرد اسالمگرا حزب اتحاد اسالمیکی

 . کند یکردستان شرکت م
 واحد وجود اختالف درباره نسبت ستي در لی ، علت عدم مشارکت احزاب عربی گفته بارزانبه
 . ها است ستي کردها در آن لیندگینما

 نی جبهه ترکمن ها بزرگترقی نه از طرردي گی کوچک صورت می گروه هاقی ترکمان ها ازطرمشارکت
  است بندی پاهي عراق که به ترکتيوم قنی ایتشکل حزب
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 و در تي بر اساس نسبی انتخابات سراسریشاهد برگزار)  بهمن11 (هی ژانو30 گزارش مهر، عراق در به
 ی مجلس ملندهی نما275 نشی گزی واحد برای حوزه انتخاباتکینظر گرفته شدن عراق به عنوان 

 . عراق خواهد بودیانتقال
 داده اند، لي تشک1990 را که در سال ندهی نما111 پارلمان مستقل خود با یا اعضزي همان روز اکراد ندر

 . عراق انتخاب خواهند کردی مجلس ملندگانیهمزمان با انتخاب نما
 شدند و اعالم ی و منطقه ای خواستار مشارکت پرشور اکراد در انتخابات سراسری و بارزانیطالبان
  .می ها در مجلس عراق داری تعداد کرسنیشتري بیابي دستی تمام کردها برای به آراازيما ن: کردند
 نی در تدوی دهند درصدد هستند تا نقش برجسته ای ملي عراق را تشکتي درصد جمع20 که اکراد

 خود در چارچوب ی حفظ حکومت خودمختاری برای انتقالی عراق در مجلس ملیمی دایقانون اساس
 . کنند فایعراق فدرال ا

 اکراد کردستان را یاسي گروه و تشکل س18 مستقل انتخابات عراق مجوز شرکت یی اجرای عالاتيه
 . انتخابات صادر کردیبرا

 انتخابات توافق ی براشانی واحد نامزدهاستي لکی ی روکیبر ) تیاکثر (انيعي شیوقت:  گفتیبارزان
 . کنند ی ارائه مستي لزي کنند اکراد هم نیم

 افتادن انتخابات در شهر کرکوک  تا زمان حل قی به تعویست خود را برا درخواگری بار دی و بارزانطالبانی
 صدام می رانده شده در زمان رژی معضالت آن شهر و بازگشت اکراد و ترکمان هایمشکالت و سامانده

 نی شهر منتقل شده بودند، مطرح کردند انی صدام به امی رژیبه آن و خروج اعراب مهاجر از آن که از سو
 . قرار گرفته است دیي مورد تای قانون اداره عراق در دوران انتقالای موقت یقانون اساسمساله در 

ما :  انتخابات در شهر کرکوک گفت ی درباره موضع اکراد در صورت اصرار دولت موقت عراق برگزاریبارزان
 . داردی ماند صبر ما هم حدميدر مقابل اوضاع دست بسته نخواه

 
  دهدي مشی هزار تن افزا150عراق را به  خود در یروهاي نکایآمر

   ٢٠٠۴ دسامبر 2 - ١٣٨٣ آذر ١2پنجشنبه 
 خود را تا صد یروهاي انتخابات عراق تعداد نی از برگزارشي پتي امنشی به منظور افزاکای ارتش آمرمقامات

 .  دهندی مشیو پنجاه هزار تن افزا
 یروي هزار ن138 در عراق از  ییکای آمریاروهي نشی افزاترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه
 ییکایمقامات آمر. که در حال حاضر در عراق مستقر هستند تا ماه مارس ادامه خواهد داشت ییکایآمر
 عراق در ماه انتخابات ی شدن به زمان برگزارکی در عراق با نزدتي امنشی افزای اقدام برانی اند  ایمدع
 .ردي گی صورت مهیژانو

 مستقر در عراق ییکای آمریروهاي تعداد ننیشتري اعالم کرده اند که بکای وزارت دفاع آمری رسممقامات
 . ، صد و چهل و هشت هزار تن بوده است2003 سال ی ماه جنگ در ماه مستي بیط
 برهه از نیدر ا: "  در پنتاگون اعالم کردی کنفرانس مطبوعاتکی در کایژنرال ارتش آمر" گزی رودردیوید" 

 ."مي دهشی هزار تن افزا150 مستقر در عراق را به یروهاي تا تعداد نمیر نظر دارزمان د
 تي امنی انتخابات در عراق و برقراری در عراق به خاطر مسئله برگزارروي نشی افزانی انکهی توجه به ابا
 اظهار کرد گزی فلوجه است رودری های موجود به خصوص پس از مسئله نا آرامی کاهش فشارهایبرا

 . طول بکشدزين شده یزی برنامه ری از زمان عادشتري در عراق دو ماه بییکای آمریروهايکه حضور ن
 و بازگشت تعداد روهاي در منطقه خواستار کاهش نکای آمریروهاي نیفرمانده مرکز" دی زیجان اب" 
تخابات عراق شده  انی هزار نفر در اواسط ماه مارس حدودًا دو ماه پس از برگزار140 به کمتر از روهاين

 .است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر12:  تهرانیمرور روزنامه ها
   ٢٠٠۴ دسامبر 2 - ١٣٨٣ آذر ١2پنجشنبه 

روزنامه های امروز صبح تهران با گزارشی از اجالس وزيران کشورهای همسايه عراق از اختالفاتی که 
ياد کرده و از زبان چند مقام از نارضايتی درباره نتايج مذاکرات هسته در جريان اين نشست بروز کرده بود 

  .ای اخير ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی خبر داده اند
 در گزارشی از اختالفات بروز کرده در آخرين ساعت های اجالس وزيران کشورهای همسايه شرق

ييس جمهور عراق اتفاق افتاده که طی آن عراق نوشته که مشاجره بين وزير کشور ايران و معاون ر
  . تعبيرهای ناخوشايندی درباره ميزبان به کار برده شده است

 الری در پاسخ به اظهارات نه چندان خوشايند مهمان عالی رتبه شيعه که نزديک به دو شرقبه نوشته 
می تواند دهه در زمان حکومت صدام حسين مهمان جمهوری اسالمی بود گفته بود که هيچ چيز ن

  . حضور گروه های تروريستی در عراق را که با حکومت صدام حسين همکاری می کردند، توجيه کند
 خبر داده که اختالف در جريان تهيه بيانيه پايانی اجالس اتفاق افتاده که ايران خواستار به کار اعتماد

کشور کويت بر استفاده از بردن لفظ اشغالگر برای نيروهای خارجی حاضر در عراق بوده است و وزير 
،  ، مصر، اردن  کشور ترکيه لفظ ناجی در همين مورد اصرار داشته و اختالف ها تاجائی رفته که وزيران
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اما سرانجام از به کار بردن هر صفتی .  کردند  را ترک  مذاکرات  سالن  اعتراض  نشانه  به  و کويت عربستان
  . ری شدبرای نيروهای خارجی حاضر در عراق خوددا

 در سرمقاله خود به منافع متضاد و مختلف کشورهای همسايه عراق اشاره کرده و نوشته آنها شرق
کفايت می کند، اگرچه ... همه نگرانند و اين برای گرد آمدن متوالی آنها در قاهره، تهران، دمشق و

اعتماد و با سوءظن نگاه واقعيت جهان سياست هنوز آنها را نسبت به يکديگر اگر نگوييم بی اعتماد، کم 
  . داشته است

 آفتاب يزدهمزمان با پايان اجالسی که روزنامه های تهران از بيانيه پايانی آن خبری نداده اند به نوشته 
مجلس در بيانيه ای به اظهار نظر درباره عراق و نيروهای اشغالگر آن پرداخته و از جمله اظهار نظر کرده 

د از تکرار نشست های بی نتيجه پرهيز کرده و نظرات صريح خود را در که اجالس همسايگان عراق باي
ضرورت خاتمه به جنايات جاری در عراق عليه مردم بی گناه اين کشور توسط ارتش های آمريکا، 

  .انگليس و اسرائيل و متحدانشان به گوش جهانيان برسانند
ه در اين اجالس نيز مانند اجالس اول  خبر از اجالس مشترک دولت و مجلس داده و نوشتايرانروزنامه 

اعتراض نمايندگان محافظه کار به اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت بود که از تصميم های مجلس 
برای استفاده از صندوق ذخيره ارزی انتقاد کرده بود و بعضی از نمايندگان مجلس آن اظهارات را توهينی 

  . به مجلس دانسته بودند
تن از نمايندگان مجلس با اعتراض شديد به عبداهللا رمضان زاده خواستار آن شده  چند شرقبه نوشته 

سخنی . بودند که از ورود وی به مجلس جلوگيری شود و حراست مجلس مامور اجرای اين دستور باشد
 با پاسخ يکی از اعضای هيات رييسه مجلس روبرو شده که گفته است مجلس شرقکه به نوشته 

  .قيات حکم می کند که حرمت مهمان حفظ شودميزبان است و اخال
به جای پرونده هسته ای مراکز تحقيقات هسته ای ايران " با عنوان بزرگ جمهوری اسالمیروزنامه 

اعتراض خود را به توافق های هسته ای ادامه داده و از قول يک کارشناس حقوق بين الملل " بسته شد
 ای ايران در اجالس شورای حکام بسته می شود، نوشته کسانی که وعده می دادند پرونده هسته

  . بايد هم اکنون پاسخگوی امتيازات واگذارشده باشند
 رضايی برای دومين روز پی در پی درباره توافق های هسته ای اظهار   محسنهمشهریبه نوشته 

 بايد اين می شد  نتيجه.  ايم  نگرفته  شد اما هنوز نتيجه ای  ما نزديک  به  گام  يک نظر کرده و گفته آژانس
   اين  اش دهد معنی  می  گزارش  حکام  شورای  به  البرادعی  شود ولی حاال وقتی  بسته  ايران  پرونده که

  .  است  نشده  ما عادی  هنوز پرونده  که است
خبر دستگيری يک جاسوس هسته ای، آزاد شدن شهرام رفيع زاده روزنامه نگار از زندان و اعالم 

ی حسن عباسی در دانشگاهی در تهران در روز شانزده آذر به دعوت بسيج دانشجوئی از سخنران
  .جمله ديگر خبرهای امروز صبح روزنامه های تهران است

يک روز بعد از انتشار نامه ای که گفته شده روزبه ميرابراهيمی روزنامه نگار دستگير شده به روسای 
روزنامه های تهران در باره آن نامه سکوت کرده اند به نوشته جمهور و قوه قضاييه نوشته و در حالی که 

برد، عصر ديروز از   بسر می  گذشته در بازداشت  شهريورماه١٧ از  زاده که  رفيع  شهرامايرانروزنامه 
 به زندان   اينترنتی های  با سايت  همکاری  آزاد شد با اتهام وی که با سپردن وثيقه.  آزاد شد  اوين زندان
  .تاده بوداف
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