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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 - رژيم ايرانپروژه اتمي

  
 آند  اي عدول نمي ايران هرگز از دستيابي به سطوح باالي فناوري هسته: آقامحمدي

   ٢٠٠۴ دسامبر 7 - ١٣٨٣ آذر 17ه  شنبسه
ز جمهوري اسالمي ايران هرگ: مسئول آميته تبليغات شوراي عالي امنيت ملي گفت: خبرگزاري فارس

 .اي در سطوح باال دست برنخواهد داشت از تالش براي ارتقا آيفي فناوري هسته
 آذر در جمع 16به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس علي آقامحمدي آه همزمان با سالروز 

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي همدان در خصوص نقش دانشجويان در حاآميت و مسئله پرونده 
نشيني  بعد وادار نمودن آمريكا و آشورهاي همدست براي عقب: گفت، افزود خن مياي ايران س  هسته

اي ايران يك پيروزي براي ايران و تالش محسوس و  از مواضع اتخاذ شده در خصوص پرونده هسته
اي به عنوان يك حرآت  نامحسوس آمريكا براي مسكوت گذاشتن دسترسي ايران به اين فناوري هسته

 . مرموزانه بود
نقشه بيگانگان مبني بر اين است آه نه تنها ايران را از : اي گفت وي در خصوص فناوري هسته
 . اي بلكه از دسترسي به ساير علوم نوين روز نيز دور نگهدارند دسترسي به فناوري هسته

آنچه مهم است اين است آه آشور ايران هرگز از تالش براي : قائم مقام سازمان صدا و سيما افزود
اي در سطوح باال دست برنخواهد داشت و آشورهاي اروپايي  رسي و ارتقا آيفي فناوري هستهدست

 . ناچارند خود را با ايران هماهنگ آنند
اي پويا، جستجوگر و  وي در ادامه با اشاره به جايگاه واالي دانشجو از آنها خواست با روحيه

 مسايل سياسي مطرح را درست و منطقي ناپذير به مسايل پيرامون خود توجه و دقت آرده و خستگي
 . تحليل آنند

 
 شود اي ايران و اروپا هفته آينده برگزار مي مذاآرات هسته:خبرگزاري فرانسه به نقل از روحاني

   ٢٠٠۴ دسامبر 7 - ١٣٨٣ آذر 17ه  شنبسه
ران و حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران از آغاز مذاآرات هسته اي اي:خبرگزاري فارس

  .سه آشور اروپايي در هفته آينده خبر داد
به گزارش خبرگزاري فرانسه از تهران، روحاني امروز افزود اولين دور از مذاآرات ايران و اروپا احتماال با 

حضور او ، جك استرا وزير امور خارجه انگليس، يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان و ميشل بارنيه وزير 
ه و همچنين خاوير سوالنا مسئول امور سياست خارجي اتحاديه اروپا در پايتخت يكي امور خارجه فرانس

 . از سه آشور بزرگ اروپايي برگزار خواهد شد
 . اند  دسامبر را براي اين مذاآرات پيشنهاد آرده15هاي ايراني  بنابراين گزارش مقام

 اتمي نيز براي شرآت در اين محمد البرادعي مدير آل آژانس بين المللي انرژي«: وي تصريح آرد
 » .مذاآرات ابراز آمادگي و درخواست آرده است

سازي  اي تعليق غني شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در نشست نوامبر خود در قطعنامه
 . اورانيوم در ايران را تاييد آرد

آزمايي ما در خصوص   آار راستي« : المللي انرژي اتمي گفت محمد البرادعي مدير آل آژانس بين
 » .سازي پايان يافت اظهارات ايران درباره تعليق فعاليتهاي غني

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  نفر را در اطراف آرآوك دستگير آردند18نيروهاي آمريكايي 
   ٢٠٠۴ دسامبر 7 - ١٣٨٣ آذر 17ه  شنبسه

واقع در مناطق مرآزي " تكريت"ا امروز اعالم آرد، در يورش به اطراف شهر ارتش آمريك: خبرگزاري فارس
 . فرد مسلح را دستگير آرده است18عراق 

به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، لشكر يكم پياده نظام ارتش آمريكا آه مسووليت آنترل منطقه 
صورت گرفت، هفت نفر پس از اين آه در عملياتي آه در اين منطقه «: تكريت را بر عهده دارد، اعالم آرد

 » .سه بمب در منازل آنها پيدا شد، دستگير شدند
رود عضو  بنا بر اين گزارش، در يورش دوم آه در يكي از مناطق نزديك صورت گرفت چهار نفر آه گمان مي

در نزديكي تكريت، زادگاه صدام حسين رييس جمهوري " قويه"يك گروه مسلح هستند در روستاي 
 . ن عراق، دستگير شدندپيشي

، مهمات و مقاديري پول به ارزش "47آي  اي"ها اسلحه از نوع  ارتش آمريكا همچنين اعالم در اين يورش
 .  هزار دينار عراقي پيدا شد6
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واقع در شمال بغداد انجام شد هفت نفر دستگير " بيجي"در عمليات سوم نيز آه در نزديكي شهر 
 . آردند  عضو گروهي هستند آه خودروها را بمبگذاري ميرود اين افراد گمان مي. شدند

 . هاي ارتش آمريكا فرستاده شدند همه افراد بازداشت شده براي بازجويي به يكي از پايگاه
  . اي به اين امر نكرد آه آيا در اين حمالت فردي آشته شده است يا خير اين ارتش اشاره

 
 از اين خواستار تاخير در برگزاري انتخابات سراسري در دو حزب سني عراق آه تا قبل: خبرگزاري فارس

 .عراق بودند، براي شرآت در اين انتخابات اعالم آمادگي آردند
  ٢٠٠۴ دسامبر 7 - ١٣٨٣ آذر 17ه  شنبسه

با اشاره به اينكه " حزب ملي دموآراتيك"و  "حزب اسالمي عراق"به گزارش خبرگزاري فرانسه از قاهره، 
 نامزدهاي خود هستند، اعالم آردند تا چند روز آينده فهرست نهايي خود را به سرگرم تهيه فهرست

 . آميسيون برگزاري انتخابات عراق ارائه خواهند آرد
با توجه به شرايط امنيتي آنوني در عراق «:يك مقام حزب اسالمي عراق گفت" محسن عبدالحميد"

 » .گزاري اين انتخابات در آن شرآت خواهيم آرداميداريم اين انتخابات به تعويق بيفتد اما در صورت بر
وي با اشاره به اينكه حزب اسالمي عراق هنوز تصميمي براي حضور مستقل يا ائتالف با احزاب ديگر 

هنوز هيچ چيز قطعي نشده است و ما همچنان سرگرم رايزني با احزاب « :اتخاذ نكرده است، افزود 
 » .ديگر هستيم

هر چند ما خواستار تاخير در انتخابات «:  حزب ملي دموآراتيك عراق نيز گفتمسئول دفتر" آامل امين"
 » .هستيم اما در صورت برگزاري انتخابات در آن شرآت خواهيم آرد

معاون وزير " ريچارد بوچر"جمهور دولت موقت عراق روز دوشنبه پس از ديدار با  رئيس" غازي عجيل الياور"
اهل تسنن در عراق خواستار تحريم انتخابات نيستند بلكه «: فتامور خارجه آمريكا در واشنگتن گ

نشين عراق دچار مشكالت امنيتي هستند، از اين رو آنها نه تنها ديدي منفي  معتقدند اآثر نقاط سني
 » .برند نسبت به انتخابات ندارند بلكه در انتظار برگزاري انتخابات به سر مي

 
  ستيقابل اجرا نانتخابات در کشور اشغال شده : نيپوت
  ٢٠٠۴ دسامبر 7 - ١٣٨٣ آذر 17ه  شنبسه
 کشور ابراز نی ادامه اشغال ااني انتخابات در عراق در می امروز نسبت به برگزارهي جمهور روسسيرئ
 .  کرددیترد
 هي جمهور روسسيرئ" ني پوتريمیوالد" فرانسه، یبه نقل ازخبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 توان ی توانم تصور کنم که چگونه مینم:  عراق گفتری نخست وزی عالوادیبال از اامروزهنگام استق
 . برگزارکردی خارجیروهاي نی کشور از سوکی اشغال طیانتخابات را در شرا

 ی قصد دارد براکای است که آمری در حالنی برگزار خواهد شد و اهی ژانو30 عراق در ی سراسرانتخابات
 . خود را به عراق اعزام کنداني از نظامیشتري کشور شمار بنیشونتها در ا خندهیمقابله با موج فزا

 کی اشغال طی توانم تصور کنم که چگونه انتخابات را در شرای نمم،ی گویبا صراحت م:  گفتنيپوت
 نی اهی و آرامش را به عراق بازگرداند و از تجزتي توان امنی شود، چگونه می و برگزار منیکشور تدو
 . کردیريکشور جلوگ

 انتخابات ی سازمان ملل متحد را که بر برگزارتي امنی شورا1546  از قطعنامه هي شود روسی مادآوری
 . کرده استتی دارد، حمادي تاکهی ژانو30 عراق در یسراسر

 و آرامش درعراق تي امنی برقراریآماده کمک به تالش ها در راستا:  ادامه دادهي جمهور روسسيرئ
 با ربازی که از دی کشورم،ی نگری درعراق میاسي به مشکالت تحرک روند سیادی زی با نگرانم،يهست

  .می داریآن ارتباط دوستانه ا
 ی و درک ممي کنی می اعالم همبستگسمیبا مبارزات شما در برابر ترور:  ادامه دادی خطاب به عالویو
 . خواهد برداشتاني از مزي مشکل را ننی در عراق ایاسي که روند سميکن
 

  دي روز طول خواهد کش20 تا 15 انتخابات عراق یبرگزار:  موقت عراقرینخست وز
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 . دي روز طول خواهد کش20 تا 15 انتخابات در سراسر عراق ی موقت عراق گفت که برگزارری وزنخست
 یعنی افراد درعراق ی که تمامدیبا: ود افزی فرانسه، عالوی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 . مشارکت داشته باشندیري گی ، کردها و ترکمن ها بتوانند در راانيحي ها ، مسی سنان،يعيش
 نی روز وقت گذاشت و ا20 تا 15 انتخابات ی برگزاری برادی معتقدم که بالي دلنيبه هم:  افزودی عالوادیا

 . استانها مستقر شوندی در تمامیتي امنیامر اجازه خواهد داد تا سازمان ها
 بر شدت و دامنه خشونتها هی ژانو30 انتخابات عراق در ی  برگزاری به موعد زمانیکی است با نزدیگفتن
 ی سنی عربهایاسي سی از گروه هایاري افزوده شده است که با در خواست بسزي کشور ننیدر ا
 .ه است انتخابات مواجه شدنی ای شش ماه در برگزارري تاخیبرا
 شي بی تاکنون برازي در عراق نانيعي شینی و مراجع دعهي شیاسي سی است که گروه های درحالنیا

 . کرده انددي انتخابات تاکري بدون تاخی بار بر برگزارکیاز 
 در ري هر گونه تاخی جداگانه ای هاهياني با صدور بزي انتخابات و دولت عراق نی برگزارتهي کمنی از اشيپ

 .نتخابات را رد کرده بودند ایبرگزار
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر17:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۴ دسامبر 7 - ١٣٨٣ آذر 17ه  شنبسه:بی بی سی

گزارش جلسه ديروز رييس جمهور خاتمی با دانشجويان مهم ترين گزارش روزنامه های سه شنبه تهران 
ن جلسه ملهتب و يا پرشور ياد کرده اند؛ جلسه ای که در آن به نوشته يکی از است که از آن به عنوا

روزنامه ها، معمار اصالحات در برابر خواست داشنجويان قرار گرفت و از گروه های سياسی انتقاد کرد و 
با هياهوی جمعی از دانشجويان روبرو شد که به نوشته روزنامه های امروز صبح به او توهين کردند و 

  .سر در دانشگاه تهران را شکستند و پالکاردهای خود را به آتش کشيدند
 در گزارش مفصلی نوشته برخى دانشجويان در ابتدا با طرح شعارهايى مانع سخنرانى خاتمى شرق

شدند و آقای خاتمى پس از تهديد تعدادى دانشجوى معترض به ترك مراسم و اخراج آنها از تاالر با 
و شد، به ايراد سخن پرداخت و به دفعات از دانشجويانى آه در خارج از سالن قرار فضايى ملتهب روبه ر

  . داشتند عذرخواهى آرد
 در گزارش خود نوشته وقتی دانشجويان عليه رييس جمهور فرياد می زدند و او را به عقب جام جم

ور می کنند و عقب نشيني از چه؟ چرا دوستان فکر و تص: "نشينی مدام متهم می کردند او پرسيد 
بنده چه شعاری دادم که از آن عقب نشينی ! وقتی تصورشان جور نشد، می گويند عقب نشينی

کردم؟ اگرهم عقب نشينی بوده، بنده در مقابل هيچ کس و هيچ چيز عقب نشينی نکرده ام، در مقابل 
وادار محافظه اين جمله ای است که روزنامه های ه." نظامی که به آن معتقدم، عقب نشينی کرده ام

  . کار نقل کرده اند
 در صدر اخبار خود نوشته نشست چند ساعته دانشجويان با تنشها و تندی ها و تشويق ايرانروزنامه 

بارها و بارها سخن خاتمی قطع می شد و بوی . ها و توهين ها و تحملها و احساسات مکرر همراه شد
 جدی و تلخی در مبادی ورودی تاالر روی داد درگيری های. اهانت به شان دانشجو به مشام می رسيد

و بازتاب تنشها تا آنجا پيش رفت که دانشجويی با صورت زخمی و متورم از سوی خاتمی به تريبون 
فراخوانده شد و از سوی ديگر اگر چه رئيس جمهوری دستکم نيمی از زمان اين نشست را شنونده 

 سخن گشود، جنجال های مداوم گروهی موجب شد انتقادهايی تند بود اما هنگامی که خاتمی لب به
  .اين روشها دمکراتيک نيست: که رئيس جمهوری با لحنی معترض به آنها گفت 

 رييس جمهور با لبخند هميشگى وارد سالن شد، اما در پايان مراسم، آثار خستگى در ايرانبه نوشته 
نسته آه انتقاد در جامعه جا افتاده است اين روزنامه خاتمى را خوش حال از آن دا. چهره وى نمايان بود

  . و هم ناراحت، چرا که نبايد پاسخگوى همه انتقادها باشد
از حرفهای تكراری "، " بسه دروغ ، بسه دروغ" دانشجويان شعار می دادند همشهریبه نوشته 
فت انشاء و خاتمی در پاسخ آنها گ" بازم حرف، بازم حرف"، " خاتمی تو به ما پشت آردی"، " خسته ام

  . اهللا بعد از بنده آسانی خواهند آمد و شما نتيجه عملشان را خواهيد ديد
سرمقاله روزنامه های صبح امروز هم به موضوع سخنرانی رييس جمهور در دانشگاه تهران اختصاص 

 در آن نوشته زمانی با او خداحافظی می کنيم که نمی توان گفت آيا می توان از شرقدارد چنان که 
؟ آيا مى توان با انتقاد از رئيس جمهور چه ...افشا آن...  جمهور آينده درخواست آرد آه افشا آنرئيس

در مجلس، چه در دانشگاه و چه در روزنامه ناتوانى، بى وفايى و هزار اتهام ديگر را نثار دومين مقام 
  عالى آشور آرد؟
راى دهندگان (روزى آه گروهى از ما . م آمده ديروز روز سختى را از سر گذرانديشرقدر پايان سوکنامه 
نه در نفى خاتمى آه در نفى راى خويش سخن گفتيم و نه فقط نقد آه نهيب ) به محمد خاتمى

رئيس جمهور چند بار عينكش را باال برد و چشم هايش را با دست پاك آرد، آيا اين همان . سرداديم
ان نيز غريو شادى سر داده بودند؟ يا هر دو جمعيتى است آه روزى با آنان از اميد گفته بودم و ايش

  خسته شده اند؟
نوشته تجربه مهمی بود آه اگرچه بسيار گران بدست آمده ولی بايستی جمهوری اسالمی روزنامه 

همگان از آن درس عبرت بگيرند و دريابند آه بازی آردن با اصول و آرمانها، حتی اگر برای جذب نيرو يا 
م خطرناآی است آه فقط دشمنان را طلبكار می آند و آنها بقدری گستاخ حذف رقيب هم باشد، اقدا

  . می شوند آه از هر فرصتی برای طلبكار سواستفاده می آنند
با عنوان سخنی که خاتمی دير گفت در سرمقاله خود نوشته خاتمی از تحمل گفت اما جز آفتاب يزد 

ی قانون گفت اما عده ای به بهانه سالم خود او کمتر کسی از همکارانش تحمل کرد خاتمی از اجرا
  . سازی جامعه، عده ای ديگر را به عمليات غيرقانونی تشويق کردند

ديروز در حالی که بدترين تهمت ها و دشنام ها به خاتمی داده شد اما او آفتاب يزد به نوشته سردبير 
  . ثابت کرد که با تحمل ترين آدم جامعه است

ه به دليل تعطيلی فردا چهارشنبه، مدارس سراسر کشور، روز پنجشنبه هم  خبر داده کايرانروزنامه 
تعطيل خواهد بود و بيشتر روزنامه ها نيز در آن روز که بين دو تعطيل واقع می شود منتشر نخواهند 

  .شد
مخالفت محمدرضا خاتمی و سعيد حجاريان با طرح رفراندوم در ايران، لغو سخنرانی های بسيج 

انشگاه ها و سخنرانی بعضی از اصالح طلبان در دانشگاه های شهرستان ها و سفر دانشجوئی در د
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شيرين عبادی به زادگاه خود همدان و اظهار نظرهای تازه رييس دادگستری تهران درباره موفقيت های 
  . قوه قضاييه، از جمله ديگر خبرهای روزنامه های امروز صبح تهران است
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