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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 

  
 آذر در 23 و اروپا دوشنبه رانینشست ا // ی و البرادعهي ، بارنشري ، سوالنا ، استراو ، فی روحاندارید
  شود یبرگزار م» بروکسل«

   ٢٠٠۴ دسامبر 8 - ١٣٨٣ آذر 18ه چهار شنب
 ی جمهوری ملتي امنی عالی شورارينشست مشترک دب: رد  تهران اعالم کمي مقیی اروپاپلماتی دکی

 یی اروپاهی در بروکسل مقر اتحادندهی ، احتماال هفته آیی کشور اروپا3 امورخارجه ی و وزرایاسالم
 .  شودیبرگزار م

 است ، به خبرنگار رانی ای طرف مذاکره در پرونده هسته ایی کشور اروپا3 از یکی که کشورش یو
 ني  و همچنی اسالمی جمهوری ملتي امنی عالی شوراري دبیور دکتر حسن روحانحض: گفت " مهر"

 . شده استی نشست  قطعنی در ای سوالنا و محمد البرادعریخاو
 ی ، وزراشري فوشکای و هي بارنشلي بر حضور جک استراو ، مني و برلسیلندن ، پار:  افزود پلماتی دنیا

 .ار دارند و اصردي جلسه تاکنیامور خاجه خود در ا
 دسامبر 23 اروپا در بروکسل و روز دوشنبه هی اتحادی نشست را همزمان با اجالس دوره انی زمان ایو

 .اعالم کرد
 بر ی که مبنی با اروپا و اخباری روز گذشته در خصوص مذاکرات آتی است ، دکتر حسن روحانیگفتن
 ني مطرح شده که پس از توافق ، اولسیدر موافقتنامه پار:  شود ، گفته بود ی مدهي مذاکرات شننیا

 ني نخستی در هفته آتدی طبق قرار بانی شود ، بنابرالي اول دسامبر تشکمهي در نی راهبرتهيجلسه کم
 بيهمان ترک ( یی اروپاهی اتحادی خارجاستي سوالنا مسئول سندهی و سه کشور و نمارانی انيجلسه ب

 .حضور داشته باشند ) سی مذاکره کننده پارميت
 ، با ی اسالمی جمهوریماي در گفتگو با شبکه جام جم صدا و سی، و" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

البته :  داشت دي خواهد بود ، تاکی قبلبي همان ترکیرانی مذاکره کننده ااتي هبي ترکنکهیاشاره به ا
 و آلمان فرانسه ی از کشورهاری سه وزني بی جلسه ای راهبرتهي کملياحتمال دارد که قبل از تشک

 . شودلي ، سوالنا و من  تشکسيانگل
 ی اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مدی  محمد البرادعنکهی با اشاره به ای ملتي امنیعالی شوراريدب

 یی جلسه با اروپانينخست:  مذاکرات حضور داشته باشد ، افزوده بود نیدرخواست کرده است  در اهم 
 . خواهد شدلي  تشکیی اروپای کشورهای هاتختی پا ازیکی در یها احتماال در هفته آت

 ی مذاکراتی جلسه برانی ای کلیزیبرنامه ر:  در مذاکرات گفته بود ی درباره علت حضور البرادعیروحان
 مذاکره با سه ري که ممکن است درمسرای شود، زی شروع میی ما و سه کشور اروپانياست که ب
 کمک نی  آژانس هم  کمک کند که عمدتا ایند تا در موارد داشته باشازي  نني ، طرفییکشور اروپا

 . باشد رانیممکن است در بحث چرخه سوخت ا
 آن نی شود که مهمتری ملي تشکیی و سه کشور اروپارانی اني بیسه گروه کار:  اضافه کردیو
"  یتصاد اقیهایهمکار" ، و "  ی و تکنولوژیتي امنیاسيس" است البته کارگروه "  یکارگروه هسته ا"

 اروپا ه کیی کمک هایکی دو بحث مطرح است یهم کار خود را آغاز خواهند کرد ،  در کار گروه هسته ا
 ني اروپا تامقی دارد، ازطری هسته انهي درزمییازهاي نرانی ای اسالمی اگر جمهوریعنی دهد یانجام م

کند وبتواند همراه با آن  را شروع ی سازی چگونه غنرانی ای اسالمی جمهورنکهی ایگری شود، و دیم
 .   شود ی منحرف نمی هسته احاتي تسلی به سوی سازی دهد غنناني اطمیبه جامعه جهان

 در یگری دی در گفتگوزي کشورمان نی اتمی الملل سازمان انرژني و امور بیزی معاون برنامه رنيهمچن
سوول هماهنگ کننده  ، سوالنا می ملتي امنی عالی شوراري دبی روحانی آتیخصوص نشست روزها

 کشور ه سی و وزرای اتمی انژی المللنيژانس ب  کل آری مدی البرادع  اروپا ،هی اتحادی خارجاستيس
 و اروپا رانی اندهی آیهای مذاکرات اسکوپ همکارنیدر ا:  ، گفته بود رانی طرف قرار داد با اییاروپا

 و ی و اقتصادی ، هسته ایتي امنیاسي ستهي آن مذاکرات در سه کمیمشخص خواهد شد و درپ
  . تند هسی تا چه حد حاضر به همکارهایي آغاز شده و روشن خواهد شد که اروپایکیژ تکنولو
 نی ای در مصاحبه روز سه شنبه خود با برنامه کنکاش شبکه جام جم ، به همزمانیدي محمد سعدکتر

هنوز محل   حال گفته بود که ني اروپا در بروکسل اشاره کرده ودرعهی اتحادینشست با نشست دوره ا
 . نشست مشخص نشده است نی اقيدق
  

 را با هي اولقاتيتحق // قي در زمان تعلی از رکود دانش سوخت هسته ایري جلوگی برای برنامه ایطراح
 سوخت دي با توان تولهيمخالفت روس // می انجام داده بودژ ويفی فعال سانترني هزار ماش54هدف حفظ 
  دارد ی اقتصادلیدال رانی ایهسته ا
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 در نشست هي روسیري بااشاره به موضع گی اتمی سازمان انرژیزی الملل و برنامه رني امور بمعاون
 در هي که روسمي تهران مسکو توقع نداشتکیژ  با توجه به روابط استرات : حکام آژانس گفتیرشوراياخ

 تی حماود ها مطرح شده بی که توسط غربرانی چرخه سوخت اقي تعلای یلي تعط حکام از موضعیشورا
  . می را به روس ها اعالم کرده ایتی نارضانیکند و ما ا

 ی المللني در آژانس برانی مذاکره کننده امي عضو تیدي، دکتر محمد سع" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 کنکاش که از یونیزیه داشت در برنامه زنده تلو مذاکرات را برعهدی بخش فنتي که مسوولی اتمیانرژ

 و سی موافقت نامه پار : گفت نی در وريدرخصوص مذاکرات اخ  شد ، ی جام جم  پخش میشبکه جهان
 ی کشورهای به گروه کارشناسرانی اوستني از پتی پرونده و حمای سازی برعادیتعهدات اروپا مبن

 یاسي سی در کنار بحث های کارشناسمي بود و ت مذاکراتنی محور ای چرخه سوخت هسته ایدارا
 .  کردی میريگي فعال را پیقاتي تحق وژيفی سانتر20مبحث حفظ 

 اول قيما همانطور که درتعل: گفترانی ای خواست فننی شده درخصوص اجادی ایاهوي با اشاره به هیو
حکام  از آژانس درخواست  ی از نشست شوراشي بارهم پنی امي را فعال نگاه داشتژ ويفی سانتر10حدود 
 مطرح قي تعلنه چون داممي فعال داشته باشیقاتي تحقیتهاي ادامه فعالی دستگاه را برا20 که میکرد

 .  نبود یقاتي شامل موضوعات تحقسیشده در قطعنامه پار
 رغم ی شد، اما متاسفانه دوساعت بعد علرفتهی موضوع پذنیدرمذاکرات ما با آژانس ا:   افزود یديسع
 با ی موضوع کامال فننی ، ای اتمی انرژی المللنيرورت محرمانه ماندن اطالعات کشورها در آژانس بض
 مي نگرفتی کننده اع هرچند پاسخ قان  ،ختي برانگزي شد که اعتراضات ما را نیاسي سی رسانه اغاتيتبل
 . 
 میمتاسفانه شاهد : ت  از کشورها درپادمان آژانس گفیاري با اشاره به وجود اطالعات محرمانه بسیو

 .  دهد ی می رورانی صرفا در مورد ای المللني نهاد بنیفاش شدن اطالعات از ا
 ی گروه فنی تالش هاجهيبا اشاره به نت  ،ی اتمیژ  سازمان انریزی الملل وبرنامه رني امور بمعاون

 و اروپا در رانیم تفاهم ا عدی موضوع در پنی شد که اادآوری یقاتي تحق وژيفی سانتر20 حفظ یمذاکرات برا
 .  گرفته خواهد شد ی پندهی آیمذاکرات دوطرف در روزها

 ی آورادی خارج از کشور با انيرانی از ایکی ، در پاسخ به سوال ی ماهواره ایونیزی برنامه تلونی درایو
 زي نزي صلح آمري مصارف غی با درجه خلوص باال و برای سازی شامل غنی چرخه سوخت هسته انکهیا
 . سوخت ه چرخجادی است و نه ای سوخت هسته ادي تولميآنچه ما بدنبال آن هست:  شود گفت یم

 در 5/3 ی باالی با غنای هزار تن سوخت هسته ا20 از شي ساالنه بکای آمرنکهی با اشاره به ایديسع
: گفت   ستند،ي ندي تولتي کمی از کشور ها در پیاري است که بسی درحالنی کند و ای مديصدد تول

 ديتول تيفي دارد کتي اهمی سوخت هسته ادي کشورها به عنوان توانمند در تولییآنچه در شناسا
 .  آن تياست و نه کم

 
هزار دستگاه 54 بوشهر الزم است ی اتمروگاهي نازي تن سوخت مورد ن30 ساالنه ني تامی برای گفته وبه

 .  بطور مستمر کار کنند  وژيفیسانتر
با  :  گفت    درجهان است ،ومي اورانی کامل فراورساتي کشور دارنده تاس8 از یکی رانیا نکهی ااني با بیو
 .  است ی توانمندنی دارنده ای جز کشورهارانی رغم همه مقاومت ها و مخالفتها ای وصف علنیا

 نفره 21 درگروه رانی اتی ، با اشاره به عضوی هسته ای در نشستهارانی مذاکره کننده امي تعضو
 ی گروه کارشناسنی شدن الی ، امکان تبدی چرخه سوخت هسته ایژانس برا  کل آری مدیشناسکار
 ش و ارائه گزاریرا بعد از اقدامات کارشناس " ی دارنده چرخه سوخت هسته ایباشگاه کشورها" به 
 .  دارنده چرخه سوخت دانست ی در باره کشورهای اتمی انرژی المللنيژانس ب  کل آریمد
 
 ی دارنده سالح هسته ای در کشورهای توانمندنی اازي بر منحصر شدن امتی مبنکایاست آمر به خویو

 اشاره کرد و 2005 درسال ی تی ان پی دربازنگرلیژاپن و احتماال برز  از جمله آلمان و گریو چند کشور د
 .  خواند لي دخاري خواسته و دامنه آن بسنی را در ایاسيمالحظات س

 در ی هسته اقاتي و مسائل مربوط به آن بر روند تحقی سازی غنقي تعلري درخصوص تاثیديسع
 بعد میدواري قرار دارد و امتي عبورکرده ، در مرحله تثبجادی از مرحله ارانی ای برنامه هسته ا :کشورگفت 

  .مي گام نهري مسنیاز مذاکره با اروپا در مرحله رشد و توسعه در ا
 خبر داد و گفت قي در زمان تعلی از رکود دانش سوخت هسته ایري جلوگی برای برنامه ای از طراحیو
 را هي اولقاتي ندارد ؛ ما تحقنهي زمنی دراقي به تحقیازي نگری دی سازی به دانش غنیابي کشور با دست :

 و مستمر مان بطور همزژ ويفي فعال سانتني هزار ماش54 حفظ یبا هدف حرکت به سمت راهکارها
  .میانجام داده بود

 خارج انيرانی از سخنان خود با ایگری دربخش د،ی اتمیژ  سازمان انریزی الملل وبرنامه رني اموربمعاون
 یژ  به انریابي بر دستی نظام مبنی قطعیژ ، با اشاره به استرات"کنکاش  " یونیزیاز کشور در برنامه تلو

 ی برابکارانهی اساس و فری ب غرب رایاهوي هر،ي مسنی از انحراف آن از ازي و پرهزي صلح آمیهسته ا
 .  خواند رانی ای اسالمی جمهورهي اجماع علجادیا
 
 در دوماه گذشته ی ماهه راه انداز6ژه بعد ازمرحله   پرونیا:  اصفهان گفت UCFژه   درخصوص وضع پرویو

 .  از آن آغاز شد یمراحل بهره بردار
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 اجرا شود که ی خارجی از کشور هایکی ژه توسط  پرونی قرار بود ایالدي م1991درسال :  افزود یو
 ی بر توانمندهي با تک1998 در همان سالها متوقف شد و ما از سال کای آمریمتاسفانه بخاطر فشارها

 و میاند رسی و به مرحله بهره برداری ، راه اندازی آن را طراحی داخلی متخصصان و شرکتهایها
 .  سر گرفته شود  آن ازتي بعد از مذاکره با اروپا فعالمیدورايام
 نیگزی راکتور آب سبک توسط اروپا به عنوان جاکی ساخت شنهادي بر پی مبنی درخصوص اخباریديسع

 مطرح شد اما در متن سي از جلسات مذاکره توسط انگلیکی موضوع در نی ا : گفت نيراکتور آب سنگ
 .  نشده است ی اشاره اچي موضوع هنی به اسیموافقتنامه پار

 بودن آن با ارزش سهی مقارقابلي وغني راکتور آب سنگیکی به باالبودن ارزش تکنولوژ با اشارهیو
 یژ  انری المللنيژانس ب  آورشد آادی کرد و دي قابل معاوضه بودن آن تاکري راکتور آب سبک برغیژ تکنولو
 . دراراک قرار دارد ني راکتور آب سنگی برارانی اتي فعالانی کامال در جریاتم
 اراک ني راکتور آب سنگزاتي و ساخت تجهی ساختمانی در حال حاضر در مرحله کارهارانی ای گفته وبه

 . قرار دارد 
 

 در ،ی اتمیژ  سازمان انریزی الملل وبرنامه رني ، معاون امور بدی افزایم" مهر "ی خبرگزارگزارش
 هي بوشهر است ، روسهروگاي رابطه صرفا مربوط به ننی ا : گفت هي و روسرانی ایخصوص  روابط هسته ا

 نی امیدواريام رسانده است و انی بوشهر را به پاروگاهي درنی اصلزاتي و نصب تجهیمرحله ساختمان
 .  برسد ی به مرحله بهره بردارندهی تا سال آروگاهين
 
 ی روسها را برالیژانس ، دال  حکام آی شوراري در نشست اخهي روسیري با اشاره به موضع گیو

 بتواند رانی خواهد ای نمهيروس:  خواند وگفت ی اقتصادرانی در ای سوخت هسته اديان تولمخالفت با تو
 ني خود تام، خواهد داشت ی فراوانی مسکو منافع اقتصادی بوشهر را که  براروگاهي نازيسوخت مورد ن

 . کند 
 

ل  ، سوالنا مسووی ملتي امنی عالی شوراري دبی روحانی آتی در خصوص نشست روزهایديسع
 و ی اتمی انژی المللنيژانس ب  کل آری مدی البرادع  اروپا ،هی اتحادی خارجاستيهماهنگ کننده س

ران و ی اندهی آیهای مذاکرات اسکوپ همکارنیدر ا:  گفت رانی طرف قرار داد با ایی سه کشور اروپایوزرا
 و ی و اقتصادیا ، هسته یتي امنیاسي ستهي آن مذاکرات در سه کمیاروپا مشخص خواهد شد و درپ

 .  هستند ی تا چه حد حاضر به همکارهایي آغاز شده و روشن خواهد شد که اروپایکیژ تکنولو
 
 حال گفت ني اروپا در بروکسل اشاره کرد ودرعهی اتحادی نشست با نشست دوره انی ای به همزمانیو

 .  نشست مشخص نشده است نی اقيهنوز محل دق که 
 به یابي دستیاسي و سی اعم از فنرانی مذاکره کننده امي تالش تنکهی با اشاره به ایدي سعمحمد

 ی اتمی سازمان انرژسیي رای سوال که آنی است درپاسخ به ارانی ای اسالمیحقوق و منافع جمهور
ر، گفت ي خای است یراض)  مرتبط با چرخه سوخت یتهاي فعالقيتعل(  موجود تي مذاکرات و وضعجهيازنت

 هموار ساختن   ،ی از جلب اعتماد جهانری ما ناگزی سوخت هسته ادي تولیتوانمند تي در مرحله تثب :
  . مي آن ورفع اتهامات هستی و حقوقیاسي سیراه ها
 دشوار اري و اروپا را بسرانی ای مذاکرات آت  ،ی هسته ای در نشست هارانی مذاکره کننده امي تعضو

 و مي را به کشور بازگردانی سازی حق غنمي بتوانمين تالش کدی مذاکرات بانیدر ا:  کردديخواند و تاک
  . مين دنبال کمنیژانس بصورت ا  را تحت نظارت آمانی هسته ای همه برنامه هاميبتوان
 مختلف نظام ، شامل ی گذشته از جانب مجموعه هامي سال و نکی که در ییبا تالشها:  افزود یو

 ی پرونده هسته انهي در زمی اتمیمان انرژ ، وزارت امورخارجه و سازی ملتي امنی عالیشورا
 ی اسالمی آژانس بر عدم انحراف جمهوری رسمدي ضمن تاکريکشورمان صورت گرفت ، در اجالس اخ

 . حکام خارج شدی پرونده از دستور کار شورانی ، ای هسته ازي آمرصلحي غی هاتي  به سمت فعالرانیا
  
 در ی دالرارديلي م70 ی گذارهی سرماازمندي نرانیا 2015تا سال  : رانی نفت ای عامل شرکت ملریمد

 صنعت نفت وگاز است 
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 بشکه نفت و روزانه ونيلي م7 روزانه دي تولی استراتژ2015 در برنامه بلندمدت خود تا سال رانیا
 یگذار هی سرماازمندي برنامه ننی که تحقق استي در حالنیا.  فوت مکعب گاز را مد نظر داردونيليم900
 .  در بخش نفت و گاز است ی دالرارديليم70
 چشم شی امروز درهمارانی نفت ای عامل شرکت ملری، مد" مهر "ی خبرگزاری گزارش خبرنگار اقتصادبه

ر  صورت گرفته دی هایطبق بررس:  گفت انهي و خاورمرانی در صنعت نفت و گاز ای گذارهیاندازسرما
دن به افق ي رسی کشور برانی در ایگذار هی سرمازاني مران،ی در ای توسعه منابع نفت و انرژنهيزم

 سال گذشته 5 ی کار طنی که اابدی شیبرابر افزا2 سال دهری بای المللني بیبلندمدت کسب بازارها
 . انجام گرفته است
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 مصرف کنندگان ی وابستگندهی آیها  دههیط:  گفت اي دنی با اشاره به رشد اقتصادی معزري میمهد
 شی افزاانهي خاورمی به منابع نفتی جنوب شرقیاي و آسی شمالیکای آمرن،ي چی در کشورهایاصل
  .ابدی یم
 انهي خاورمی کشورهاداری پاتي ثبات و امنجادی به اازي نه تنها نی وابستگنی اليدر تشک:  کرد دي تاکیو

 کشورها با ارائه نی فارس خواهد بود، بلکه اجي خزر و خلیای واقع شده در سواحل دری کشورهاژهیبه و
 .ندی نمادی تشدرا مصرف کنندگان ی وابستگبی ضرشی افزاتوانند ی نفت خام، می معقول برامتيق
 اصالحات ازمندي فارس نجي موجود در منطقه خلی موضوع که شرکت هانی در ادامه سخنان خود بر ایو

 تيفي و کیی کارای موجود به ارتقااتي و بهبود عملتي فعالشیافزا: ود کرد و افزدي هستند تاکیساختار
 .دينجام خواهد ای المللني بی نفت و شرکت های ملی شرکت هااني متر ی جدی هایتبادل همکار

 انهي بالقوه و بالفعل نفت و گاز خاورمی هاتي عوامل در استفاده از ظرفنی را از مهمترتیری مدیو
 ی است که با ارتقامي چنان عظانهي حوزه خاورمی در کشورهای نفتميمنابع عظوجود : دانست و گفت 

 ديول تی مالی و توانمندی انرژتي به عرضه امنتوان ی توسط دولت ها می ملی شرکت هاتیریمد
 .  بوددواريکنندگان ام

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
ها به برقراري  ه به موضوع فدرالي شدن عراق و اصرار برخي از احزاب و گروهمرجعيت عالي نجف با اشار

موضوع فدرالي شدن عراق و اتخاذ چنين تصميمي امري است : اين سيستم در اين آشور اعالم آرد
 .آه در دست ملت عراق است
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يي الحيات، شيخ عبدالمنعم  ي فرامنطقه به نقل از روزنامه) اايسن(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اهللا اسحاق فياض، يكي از چهار مرجع بزرگ نجف اظهار داشت، موضوع  ي دفتر آيت مصلي، نماينده
گردد و حرف نهايي را  گيري در اين زمينه به مردم عراق باز مي فدرالي شدن عراق و هر گونه تصميم

 .ملت عراق خواهند زد
ي فدرالي شدن  گيري در زمينه تاآيد آرد، مرجعيت شيعي نجف بر اين نظر است آه هر گونه تصميموي 

 .عراق بايد توسط ملت عراق اتخاذ شود
برقراري نظام فدرالي در : ي عراق گفت ي برقراري نظام فدرالي بر مناطق شيعه مصلي درباره

دد و طبيعتا مرجعيت عراق از تمام گر پرسي باز مي نشين عراق به انجام همه هاي شيعه استان
تصميمات اتخاذ شده توسط ملت عراق آه با منافع و مصالح عمومي اين آشور تطابق دارد، حمايت 

 .آنند مي
از سوي ديگر اسعد ابوآلل مسوول سازمان بدر وابسته به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيز در 

 ساختن برقراري نظام فدرالي در عراق موضوع بهتر است به جاي مطرح: اين زمينه اظهار داشت
انتخابات در اين آشور را جدي بگيريم و بيشتر بر سر موضوع انتخابات عراق متمرآز شويم تا موضوع 

 .فدرالي
بهتر :  نسبت به موضوع فدرالي شدن عراق تصريح آرد اي محافظه آارانه گيري ابوآلل با اتخاذ موضع

 .شوند را با نام مرجعيت مطرح نسازيم  تقسيم عراق مياست آرا و افكاري آه منجر به
ي ملي عراق آه رياست آن را احمد چلبي به عهده  از سوي ديگر حيدر الموسوي، سخنگوي آنگره

 تمامتر طرح برقراري نظام فدرالي  هاي سياسي شيعه با قدرت هر چه دارد، اظهار داشت، احزاب و گروه
 .آنند  ميدر مناطق جنوبي را تاييد و حمايت

توان در تعدادي از   استان هستند، مي9هاي شيعه نشين عراق بيش از  از آنجايي آه استان: وي گفت
مناطق نظام فدرالي را برقرار آرد، زيرا قانون اداري عراق تصويب آرده است در صورت برقراري نظام 

و در مجاورت هم ديگر قرار توانند يك سيستم فدرال را تشكيل دهند  فدرالي در عراق هر سه استان مي
  .گيرند

  
پليس سامرا اعالم آرد، در جريان حمله به آاروان نظاميان آمريكايي در اطراف سامرا در عراق، سه 

 .عراقي آشته شدند
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ي   جداگانهي به نقل از خبرگزاري رويتر، طي حمله) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 .ديگري، يك پليس عراقي آشته شد

 .اين فرد به هنگام تيراندازي شبه نظاميان به سوي نظاميان آمريكايي در سامرا آشته شد
 .جزييات ديگري در اين خصوص گزارش نشده است

نظاميان در عراق روز سه شنبه دو آليساي مسيحيان را درشهر  چنين گزارش شده است شبه هم
ها وارد آوردند، اما تلفاتي به  هايي به آن  اين آشور با بمب مورد حمله قرار دادند و زيانموصل در شمال

 .بارنيامد
به گفته شاهدان عيني، مردان مسلح با حمله به يك آليساي آمريكايي و آليساي آلداني، مواد 

مالتي قرار گرفته ي اقليت مسيحيان عراق پيشتر نيز مورد ح جامعه. منفجره را درآليساها آار گذاشتند
 .حمله به يك آليساي بغداد در ماه نوامبر گذشته، سه آشته برجاي گذاشت. بود
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نظاميان، نيروهاي آمريكايي و عراقي و  يي بوده و شبه هاي فزاينده ي خشونت شهر موصل اخيرا صحنه
 . اند آردهاي اين شهر را هدف قرارداده

كا اعالم آرد يك سرباز آمريكائي آه در بغداد نگهباني در رويدادي ديگر در روز سه شنبه، ارتش آمري
  .آرد، آشته شد مي

 
  در عراق را محکوم کرد انيحي مسیساهاي جهان حمله به کلیکهايرهبرکاتول
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شهر  در انيحي مسیساهاي جهان امروز چهار شنبه حمله به کلی هاکي ژان پل دوم رهبر کاتولپاپ
 . موصل عراق را محکوم کرد

 از ی درجمع شماری مراسم عبادانی پس ازپای فرانسه، وی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
  کي کاتولی های ارامنیساي و کلهاي کلدانیسايکل:  رم گفتکاني پطرس واتسی القدداني درمانيحيمس

 . شده است بیدرشهر موصل تخر
 را با صلح زعراقی خواهم ملت عزی مقدس ممیداوند وبا شفاعت حضرت مرازخ:  پل دوم افزودژان

 .  فرستاددهی حادثه دی خانواده های را برایتي تسلامي پیو.  آشنا کندیوآشت
 را با بمب انيحي مسکهاي وکاتولهاي کلدانیساي شنبه گذشته در شهرموصل افراد مسلح دو کلسه
 . کردندبیتخر

  
  کند ی عراق شرکت میسراسر در انتخابات یحزب پاچه چ
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 یدر انتخابات سراسر:  امروز اعالم کرد ی عدنان پاچه چاستی مستقل به ری تجمع دمکرات هاحزب
 .  برگزار شود شرکت خواهد کردی آتهی ژانو30عراق که قرار است در 

 حزب وعضو پارلمان نیسه،سعد عبدالرزاق مسئول ا فرانی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 مي خود را ارائه خواهی انتخاباتی نامزدهاستي لندهیما ظرف دوروز آ:  باره گفتنی موقت عراق درایمل
 .کرد
 ی افتادن انتخابات سراسرقی عراق خواستار به تعویتي اوضاع نابسامان امنلي ما به دلنکهی ااني با بیو

 یاسي تا در روند سمی را قانع سازی شورشی از گروههای تا برخمی فکر افتادنیاما به : افزود میبود
 . نمودمي انتخابات مشارکت خواهنی ازدريشرکت کنند اما ما خود ن

 نامناسب طی که آن درشرامي کنی به مساله انتخابات نگاه مدهی دنیما به ا:  ادامه دادعبدالرزاق
 شرکت یستی اعمال ترورلي انتخابات به دلنیدم عراق در ا ازمری  بخش مهمیی شود تا جایبرگزارم

 یگ انتخابات اعالم آمادنی شرکت در ای شنبه گذشته براگرسهی دی دوحزب سنینخواهند کرد ول
 .کردند
 گفت دي محسن عبدالحماستی عراق به ری حزب اسالمیاسي عضو دفتر سی راستا فواد الراونيدرهم

 سري به کمگریرحال آماده شدن است و اگر خدا بخواهد تا ده روز د ما دی انتخاباتی نامزدهاستيل: 
 . مستقل انتخابات عراق ارائه خواهد شد یعال
 درعراق یتي اوضاع امننکهی نظربه اافتدي بري انتخابات به تاخمی آرزومنددوارويما همچنان ام:  افزود یو
 . کرد مي برگزارشود ما در آن شرکت خواهی است اما اگر انتخاباتميوخ

 مي حزب با تصمنیا:  دمکرات گفتی رهبرحزب ملی چاردرچري دفتر نصسي رئني کامل امطی شرانيدرهم
 انتخابات قی درخواست کنندگان تعوني حزب اولنی انداختن انتخابات موافق است و درمجموع اقیبه تعو

 .مود نميواه البته که در آن مشارکت خرماي انتخابات و عدم تاخنی ایاست اما درصورت اجرا
 خود را ارائه ی انتخاباتی نامزدهاکپارچهی ی دمکرات فهرست ملیحزب ما با  ائتالف گروهها: افزودیو

 ی اقرار مني نشی درمناطق سنیتي انتخابات را ندارد اما به وجود مشکالت امنمیخواهد کرد و قصد تحر
   .ميکن
  

 کشور نی حاکم بر اطی از شرایاز ناآگاه ی به مردم عراق و ناشنياظهارات پادشاه اردن توه :یآصف
  است 
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 بر ی جمهور موقت عراق مبنسیي کشورمان اظهارات ر  وزارت امور خارجهی سخنگو،ی آصفدرضايحم

 واقفند که یمقامات عراق به خوب:  کشور را موجب تاسف دانست و گفتنی در امور ارانیاتهام دخالت ا
 نموده و آن دي سرنوشت مردم عراق به دست خودشان تاکنيي همواره بر حق تعرانی ای اسالمیجمهور
 . داند ی ثبات و آرامش در عراق و منطقه می برقراری موثر برایرا گام
 کننده  سرنوشت مردم نيي ملت عراق تعیقطعا را:  افزودی آصفدرضاي مهر ؛ حمی گزارش خبرگزاربه
  . د کشور خواهد بونیا
 کشور و نی در عراق به دنبال خدشه وارد نمودن بر روند انتخابات ایاناتیمتاسفانه جر: کردحی تصریو
 موجود را مد طی شراتي حساساوري الی که غازمی است و ما انتظار داری نزد افکار عمومی نگرانجادیا

  . اظهارات اجتناب ورزندلي قبنینظر قرار داده و از تکرار ا
 طی از شرای به مردم عراق و ناآگاهني اظهارات پادشاه اردن را توهنيامور خارجه همچن وزارت یسخنگو
 در مبارزه با استعمار و اشغال یمردم عراق که سابقه درخشان:  کشوردانست و گفت نیحاکم بر ا
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 ی اسالمیهور است که جمیزي همان چنی و اتابند ی را برنمگانگانياند که سلطه ب دارند، نشان داده
 گرانی کشور و دخالت نکردن دنی داشته و سعادت مردم عراق را در استقالل ادي از ابتدا بر آن تاکرانیا
 .داند یم
  

 هشدار رهبران اردن و عراق درباره تهديد رژيم ايران: واشنگتن پست
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ئيس جمهور عراق آه در واشنگتن بسر مي ملك عبداهللا پادشاه اردن و قاضي الياور ر:همبستگی ملی
ملك عبداهللا به . برند هشدار دادند رژيم ايران تالش مي آند دولت آينده عراق را تحت نفوذ خود در آورد

طور مبسوط به دخالت هاي رژيم ايران در عراق پرداخت و روي آار آمدن دولتي طرفدار رژيم ايران در 
ل ژئوپليتيك بين شيعيان و سني ها را در خاورميانه برهم خواهد عراق را تهديدي توصيف نمود آه تعاد

 .قاضي الياور نيز گفت رژيم ايران بسوي احزاب و آانديداهايي درعراق پول سرازير آرده است. زد
 رهبران اردن و عراق روز گذشته هشدار دادند ايران تالش مي آند براي ايجاد -83 آذر 18واشنگتن پست

 ژانويه برگزار شود تأثير گذارد و اين باعث 30 عراق بر انتخابات عراق آه قرار است يك دولت اسالمي در
 .تغيير جدي در تعادل ژئوپليتيك بين مسلمانان شيعه و سني در خاورميانه خواهد شد

قاضي الياور رئيس جمهور عراق رژيم ايران را متهم نمود به رهنمود دادن به آانديدا ها و احزاب 
براي مبارزات انتخاباتي سرازير » حجم بسيار زيادي پول«سمپاتي به تهران پرداخته و سياسي داراي 

 .آرده است تا دولتي تحت تسلط شيعيان مانند ايران را بوجود آورد
 وارد عراق شده اند 910ملك عبداهللا پادشاه اردن گفت بيش از يك ميليون ايراني با تشويق ايران از مرز 

 .أي دهندتا در انتخابات عراق ر
ايراني هاي بسياري، در عراق براي , من مطمئن هستم نفرات بسيار زيادي«او در مصاحبه اي گفت

 ».تأثير گذاري بر نتيجه آرا در عراق بكار گرفته مي شوند
ملك عبداهللا همچنين ايرانيان را متهم نمود به عراقيان بيكار حقوق بيكاري مي پردازند تا در ميان مردم 

او اضافه آرد برخي ايرانيان توسط سپاه پاسداران آموزش داده شده اند و جزو . آورندحمايت بدست 
 .شورشياني هستند آه بعد از انتخابات در عراق ميخواهند مشكل بوجود آورند

منافع ايران در برقراري جمهوري اسالمي در عراق است و بنابراين دخالتي آه توسط «ملك عبداهللا گفت
 ». براي ايجاد دولتي طرفدار ايران استايرانيان وجود دارد

» هالل«اگر احزاب و يا سياستمداران طرفدار ايران بر دولت جديد عراق مسلط شوند يك «او گفت 
جديدي از ايران به داخل عراق و سوريه و لبنان ظهور خواهد آرد آه تعادل سنتي قدرت بين دو شاخه 

 .ي براي منافع آمريكا و متحدين بوجود خواهد آورداصلي اسالمي را تغيير خواهد داد و تهديد جديد
اگر عراق جمهوري اسالمي بشود ، ما خودمان را در معرض مجموعه اي از مشكالت «عبداهللا اضافه آرد

من به نيمه پر ليوان نگاه مي آنم و اميدوارم . جديد قرار داده ايم آه به مرزهاي عراق محدود نمي شود
ن استراتژيك در سرتاسر جهان بايستي هوشيار باشند آه اين احتمال وجود اما طراحا. آه اينطور باشد

 ...».دارد
بدبختانه زمان اثبات مي «قاضي الياور در مصاحبه اي با سردبيران و گزارشگران واشنگتن پست گفت 

, آند و وضعيت اثبات مي آند آه بدون هيچگونه ترديدي ايران دخالت بسيار زيادي در امور ما مي آند
فعاليت هاي اطالعاتي گسترده و تقريبًا دخالت روزانه در آار بسياري از استان ها , حجم زيادي پول

 ...»بخصوص در جنوب عراق مي آند
ما يك دولت مذهبي در عراق . ما نميتوانيم دولتي مذهبي و متعلق به يك فرقه داشته باشيم«او گفت 

 ... ».آه موفق باشدرا نخواهيم پذيرفت و ما يك نمونه را نديده ايم 
اياالت متحده نگراني خود را از طريق طرف هاي سوم به ايران اطالع داده است : ملك عبداهللا افزود

نوعي درگيري را به هرحال چه االن و چه در «او گفت . اگرچه آه او يك رويارويي را پيش بيني مي آند
 و سياسي محدود شود و نه جنگ تمدن ما اميدوارم آه اين به جنگ لفظي. آينده را انتظار مي آشيم

 ...».ما بعد از انتخابات عراق بهتر مطلع خواهيم شد. ها يا مردم
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