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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 -ژيم ايرانپروژه اتمي ر

  
  رانی ااتي نفره ه12 بيترک

  ٢٠٠۴ دسامبر 12 - ١٣٨٣ آذر 22ه یکشنب
 ی راهبرتهي نشست روز دوشنبه بروکسل ، مشخص شد که جلسه کمی شدن زمان بندیی نهابا

 - به وقت بروکسل 13.30ساعت  ، فرانسه و آلمان از سي ، انگلرانی ای اسالمیتوافقنامه جمهور
 .  شودی آغاز م- به وقت تهران 16ساعت 

 ، ی راهبرتهي ، پس از نشست کمیی اروپاهیاز بروکسل مقر اتحاد" مهر "ی گزارش خبرنگار خبرگزاربه
 را در ی ، مذاکرات عالهي بارنشلي و مشري فوشکای سوالنا ، جک استراو ، ری ، خاویدکتر حسن روحان

 .کنندياز مسطح وزرا آغ
 و مسوول پرونده هسته ی ملتي امنی عالی شوراري دبیحسن روحان ها ، ی هماهنگنی اساس آخربر
محمد  در سازمان ملل ، ی اسالمی جمهوری دائمندهی و نماري سففیمحمد جواد ظر کشورمان ، یا

س ي رئانیموسو نيحس عضو ارشد گروه مذاکره کننده ، ی ناصرروسيس در ژنو ، رانی اري سفیرضا البرز
 تهي کمسي رئی آقا محمدیعل گروه ، ی و سخنگوی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي ستهيکم
 الملل ني و امور بیزی معاون برنامه ریديمحمد سع ، ی ملتي امنی عالی شوراغاتي تبلی گذاراستيس

 کل  ریمد یی طباطباايک زي الملل و نني و بیاسي کل سری مداي نی زمانني حسريام ، ی اتمیسازمان انرژ
 وزارت امور خارجه و ی امور اقتصادی معاون هماهنگی ماجدیعلاداره چند جانبه وزارت امور خارجه ،

 رانی اري سفی آهنیعل ني در آژانس و همچنرانی سابق اندهی خارجه و نماری مشاور وزی اکبر صالحیعل
 در رانی ای اسالمیجمهور اتي هیاعضا ، یی اروپاهی نزد اتحادی اسالمی جمهورندهی و نماکیدر بلژ

 . دسامبر بروکسل هستند13مذاکرات 
  

  برادعي با ايران را شنود آرده استل ا آمريكا مكالمات تلفني:واشنگتن پست
  ٢٠٠۴ دسامبر 12 - ١٣٨٣ آذر 22ه یکشنب
 بوش در دولت: ي واشنگتن پست به نقل از مقامات دولتي آمريكا آه نامي از آنها نبرد نوشت روزنامه

المللي انرژي اتمي  جستجوي يافتن دستاويزي براي برآناري محمد البرادعي از رياست آژانس بين
 . چندين بار مكالمات تلفني وي با ديپلماتهاي ايراني را شنود و با دقت آامل بررسي آرده است

دولت بوش در يافتن : ي آمريكايي ادامه داد ، اين روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
المللي انرژي اتمي را داشته باشد با  آانديدايي آه قصد مقابله با محمد البرادعي، رييس آژانس بين

شكست روبرو شده و مقامات آمريكايي در خصوص چگونگي اعمال فشار براي برآناري وي و اين آه 
د در برداشته باشد، اختالفاتي با توان هاي ديپلماتيكي را مي مبارزه علني عليه البرادعي چه هزينه

 .يكديگر دارند
ي امنيت ملي و  اگرچه استراق سمع به عنوان ابزاري تكراري در زمينه: ي ياد شده مي افزايد روزنامه

شود اما اقدامات عليه البرادعي نشانگر ميزان تمايل برخي در دولت بوش  ديپلماسي در نظر گفته مي
ي عراق را زير  المللي است آه اطالعات جاسوسي درباره ي بين  رتبهبراي برآناري يك ديپلمات عالي

 .آند سوال برد و اآنون نيز رويكردي محتاطانه در برابر ايران را دنبال مي
بررسي اين : اند افزود ها را مطالعه آرده اين روزنامه به نقل از مقاماتي آه گزارشات استراق سمع

دهد، اما برخي مقامات   اقدام نادرست البرادعي به دست نميي ها هيچگونه مدرآي را درباره تماس
ها نشانگر بي طرف نبودن البرادعي است؛ زيرا وي سعي آرده است به  دولت معتقدند آه اين تماس

برخي ديگر نيز اين طور (!) اش آمك آند  يي ي هسته ي برنامه ايران در گذر از يك بحران ديپلماتيك درباره
 . ن اين مكالمات نشانگر چيزي به غير از ديپلماسي تلفني استاندارد نيستآنند آه مت بحث مي

 . اند ها متعجب شده اند آه از اين استراق سمع مقامات در وين گفته: واشنگتن پست افزود
ما هميشه در نظر داريم آه چنين : المللي انرژي اتمي گفت مارك گوازدآي، سخنگوي آژانس بين

 . دانيم ايل داشتيم طور ديگري بود، اما ما واقعيت را ميدهند، تم مواردي روي مي
آند  يي را در سراسر جهان برقرار مي المللي انرژي اتمي امنيت هسته آژانس بين: اين روزنامه ادامه داد
اين نهاد در . آند ي تسليحاتي منحرف شود، آنترل مي تواند به سوي استفاده و موادي را آه مي

ي  بحران مهم نقش مهمي را ايفا آرد و اين چهار مورد شامل ايران، عراق، آرهسالهاي اخير در چهار 
ي عبدالقدير خان دانشمند پاآستاني اداره  باشد آه به وسيله يي مي شمالي و بازار سياه هسته

در هر يك از اين مواد تنشهايي ميان آژانس و آاخ سفيد ايجاد شد و اين اولين باري نيست آه . شد مي
 . گيرند ي يا ديگر مقامات سازمان ملل هدف مبارزات جاسوسي قرار ميالبرادع

اتهامات مقامات آمريكايي عليه البرادعي : اين گزارش به نقل از مقاماتي آه نامي از آنها نبرد ادامه داد
ي سازمان دهي شده است و يكي از  هاي اخير صورت گرفته است بخشي از يك مبارزه آه در هفته

ي  المللي انرژي اتمي عمدا جزيياتي مهم از برنامه ن اتهامات اين است آه رييس آژانس بينترين اي رايج
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اند و از سوي آژانس  اين اتهامات اثبات نشده. يي ايران را از شوراي حكام آژانس پنهان آرده است هسته
 . اند نيز به شدت تكذيب شده

يك مقام . لبرادعي و افزايش فشارهاستنقشه جلب توجهات به سوي ا: يك مقام آمريكايي ديگر گفت
ي  اختالفاتي ميان مقامات دولت به ويژه ميان جان بولتون، معاون وزير امور خارجه: بي نام ديگر نيز گفت

ي مشاورش برآناري البرادعي را خواستار  المللي آه به گفته آمريكا در امر آنترل تسليحات و امنيت بين
ي مستعفي آمريكا در اين باره وجود دارد آه آيا ارزش دارد مسير  ارجهاست و آالين پاول، وزير امور خ

تر  اي ديپلماتيك را آه بهتر است صرف اعمال فشار به شوراي حكام براي اتخاذ موضعي سخت سرمايه
 عليه تهران صرف شود تغيير داد يا خير؟ 

البرادعي در سمتش بسيار :  نوشتي سابق استراليا اين روزنامه به نقل از گرث ايوانز، وزير امور خارجه
 . آند عالي عمل آرده است و واشنگتن در به چالش آشيدن وي اشتباه مي

آه بتواند بهتر از ) به جاي البرادعي بر سر آار آورند(توانند آسي را  آنند مي اگر آنها فكر مي: وي گفت
 ديگر مباحث را دفع آند ي شمالي ايران و وي اين مجموعه را هدايت آند و مسايلي سخت نظير آره

  .درك صحيحي از جهان ندارند
  
  فردا با اروپا یدر گفتگوها " R&D" و توسعه قي بر تحقی بر حق خود مبنرانی ایپافشار: تریرو

  ٢٠٠۴ دسامبر 12 - ١٣٨٣ آذر 22ه یکشنب
 و سيانگل خود با فرانسه، ی فردای آن است تا از گفتگوهای در پرانی ادعا کردند ای غربیپلماتهاید

 توسعه ی تواند برای که میزاتي با تجهقاتي تحقی حق خود در راستادي و تائني تضمیآلمان برا
 .  بکار رود استفاده کندزي نی هسته احاتيتسل
 ی انرژی المللني آژانس بی که نشستهایپلماتی دترز،ی روی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 و توسعه قي بر انجام تحقی قصد دارد برحق خود مبنرانیا: " گفت  کندی مبي تعقنی را در ویاتم

)R&D (و قي تحقجود ها و نه مساله  وی بازرسی که برمحور چگونگی کند و فقط با گفتگوهائیپافشار 
 .استوار باشد موافق است " توسعه

 حسن ري اخیگوها گفتی اند که رکن اصلدهي عقنی بر ای داخللگراني بر گزارش ها کارشناسان و تحلبنا
 خارجه سه ی وزراهي بارنشلي و مشري فوشکای با جک استراو ، ی ملتي امنی عالی شوراري دبیروحان

 .  خواهد بودسی کردن توافقات پاریاتي بر سر مساله عملیکشور اروپائ
ند  اعالم کرده اري در غرب اخیگری است که منابع دی در حالی اروپائیپلماتهای دی سورازي اخاظهارات

 .  دهدانی را پارانی ای سازی مسئله غنکبارهی به ی طوالنیاروپا در صدد است تا با مذاکرات
 

  در آلمان ی ملتي امنی عالی شوراري با دبرانی ای هسته ای هاپلماتیمذاکرات د
  ٢٠٠۴ دسامبر 12 - ١٣٨٣ آذر 22ه یکشنب
 فرانکفورت عازم ريا ترک کرد تا از مس بامداد امروز تهران ری ملتي امنی عالی شوراري از آنکه دبپس

 ساعات گذشته ی طی در پرونده هسته ای اسالمی مذاکره کننده جمهورمي تیبروکسل شود ، اعضا
 3 خود با ی آتی ، به بحث و تبادل نظر درباره گفتگوهای با حضور دکتر حسن روحانیدر چند جلسه کار

 .  پرداختندییکشور اروپا
 نشست امروز اتي ، هنوز از جزئیی اروپاهیاز بروکسل مقر اتحاد" مهر "یار گزارش خبرنگار خبرگزبه

 مذاکره کننده مي تی اعضای تمامدهي منتشر نشده ، اما بر اساس اخبار رسی خبرچيفرانکفورت ه
 . نشست حضور داشته اندنی در ایرانیا

 ی جمهوری دائمندهی و نماري سففی ، محمد جواد ظری ملتي امنی عالی شوراري دبی روحانحسن
 عضو ارشد گروه ی ناصرروسي در ژنو ، سرانی اري سفی در سازمان ملل ، محمد رضا البرزیاسالم

 ی و سخنگوی ملتي امنی عالی شورای خارجاستي ستهي کمسي رئانی موسونيمذاکره کننده ، حس
حمد  ، می ملتي امنی عالی شوراغاتي تبلی گذاراستي ستهي کمسي رئی آقا محمدیلگروه ، ع

 کل ری مداي نی زمانني حسري ، امی اتمی الملل سازمان انرژني و امور بیزی معاون برنامه ریديسع
 اتي هنی ای کل  اداره چند جانبه وزارت امور خارجه اعضاری مدیی طباطبااي کزي الملل و نني و بیاسيس
 .ستنده
 وزارت امور خارجه و یقتصاد امور ای معاون هماهنگی ماجدی شود علی گزارش ، گفته منی اساس ابر
 در مذاکرات امروز فرانکفورت زي در آژانس نرانی سابق اندهی خارجه و نماری مشاور وزی اکبر صالحیعل

 هی اتحادنزد ی اسالمی جمهورندهی و نماکی در بلژرانی اري سفی آهنیحضور داشته اند ؛ دکتر عل
 . هم فردا در نشست بروکسل شرکت خواهد داشتییاروپا
 و شودي از ظهر فردا وارد بروکسل مشي پاتي هنی ، ادی افزای مکی بلژتختیاز پا" مهر" خبرنگار ارشگز

 زي کشور و ن3 خارجه ی و وزرای اسالمی جمهوری ملتي امنی عالی شوراريبالفاصله نشست دب
 . آغاز خواهد شدی کاری هاتهيهمزمان با آن نشست کم

 وشکای و هي بارنشلي سوالنا ، جک استراو ، مری ،خاویروحان شده ، دکتر حسن مي اساس برنامه تنظبر
 . خواهند داشتی مطبوعاتی ، پس از نشست مشترک خود گفتگوشريف
 لی ماشتري که پی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی خبر ، حضور محمد البرادعنی لحظه مخابره اتا

 . نشده استسري جلسه بوده ، منیبه حضور در ا
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  را داده استرانی شرکت در مذاکرات با اشنهادي پکایه آمراروپا ب
  ٢٠٠۴ دسامبر 12 - ١٣٨٣ آذر 22ه یکشنب

 مرمت روابط با اروپا ی براشی در تالشهاکای نظر آمردیبه رغم تجد:  گفتند ییکای و آمریی اروپایپلماتهاید
 صرف نظر از ی برارانی ابي ترغ راهنی کردن بهترداي پی، مخالفت دولت بوش و رهبران اروپا بر سر چگونگ

  . دي به اوج خود رسري اخی خود در هفته های هسته احاتيبرنامه تسل
 یزي اختالف بر سر چنی ها گفتند اپلماتی دمز،ی تاورکیوي مهر به نقل از روزنامه نی گزارش خبرگزاربه

 ی سازی غنیتهاي فعال داوطلبانهقي از تعلرانی ابي مهم درترغی ها آن را گام بعدییاست  که اروپا
 . خوانندی متهاي فعالنی انصراف کامل از ای به سومياوران
 ، ی سازی غنی به توقف دائمیابي دستی خود گفتند برادی جدی در مصاحبه هایی اروپایپلماتهاید

 ازاتي که شامل امتیی توافق نهاکی ی خود را برالی شرکت کند و تمارانی در مذاکرات با ادیدولت بوش با
 . است نشان دهد رانی ای برایتي امنی و گفتگو درباره ضمانت هایقتصادا
 توافق را نی ادیما با . ستي نقص نی که بمي داشترانی با ایما معامله ا:  گفت زي نیی اروپاپلماتی دکی

 مي ها  فراهم کنیرانی ای براقی تشویادی مقدار زمياگر تنها بتوان . مي توسعه دهی دائمقي تعلیبه سو
  .ت داشمي نخواهرانی توافق جامع با اکی کایما بدون آمر.  شد ميوفق خواهم
 شنهادي پرانی تواند به ای که میقی تشونیبزرگتر:  هم گفت گری دیی کشور اروپاکی از پلماتی دکی

 رانی است که در آن ایی شامل ضمانت هاکای روابط با آمری واقعی سازیشود گفتگو درباره عاد
 . به خود شده است کایکردن آمرخواستار حمله ن

 شرکت کند خاطرنشان کرد  اگر رانی هم در گفتگوها با اکای که آمرشنهادي پنی با اشاره به اپلماتی دنیا
 . خواهد بود دي مفاري بسردی  را بپذدگاهی دنی اکایآمر
 گفتگوها را با نی در اکای مسئله مشارکت آمرراي ها اخیی از اروپای برخکهيزمان:  در ادامه افزود یو

 نی را درای مطرح کردند نتوانستند وکای آمرندهی امور خارجه آری و وزی ملتي مشاور امنسی رازايکاندول
 .باره متقاعد سازند 

 اروپا دارد ی هاوهي شی درباره تمامیقي عمیدولت بوش نگران:  گفت زي نییکای مقام برجسته آمرکی
 . بمالند رهي شتي از امنی را با مفهوم غلطکای کار سر آمرنی ممکن است آنها با ارایز
 ییکای از مقامات آمرگری دیکی است به نقل از دي کاخ سفی تندروانی که که وابسته به جرمزی تاورکیوين

 درباره نظارت بر اطاعت ی اتمی انرژی المللني به آژانس بی اعتمادچي هگری دکایدولت آمر:  نوشت 
 .پا صورت گرفت ندارد  که با اروی با توافقی حترانیا
 ی هسته ای هاتی خاطرنشان کردند بمباران ساني مقامات دولت بوش همچنمزی تاورکیوي نوشته نبه
 ی منتفندهی هم اکنون مد نظر قرار ندارد اما انجام آن رادر آی اقدامات نظامگری اتخاذ انواع دای رانیا
  . ستين
 پاول نيکال.  حل و فصل خواهد شدی مسئله بزودنیا درباره ا و اروپکایاختالفات آمر:  افزود مزی تاورکیوين
 به اروپا سفر خواهد کرد و ی و اروپا هفته جارکای شرکت در سه نشست آمری براکای امور خارجه آمرریوز

 . سفر خواهد کرد روپا به اهی در ماه ژانوفي پس از مراسم تحلکای آمری جمهورسيجرج بوش رئ
 

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  
  خواند ی را جدرانی اهي علکای آمردی اسبق اردن تهدعهديول
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 .  کرده استی تلقی را جدرانی اهي علکایدآمری تهدیتی روزنامه کوکی اسبق اردن در گفتگو با عهديول
اردن )  نيبرادر ملک حس(  اسبق عهدي، شاهزاده حسن بن طالل ول" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

:  گفت رانی اهي علکای آمرداتی خواندن تهدیبا جد"  العامیالرا" یتی با روزنامه کوی مبسوطیدرگفتگو
 ی استه بر سر مساله هیی اروپاهی کشور به تعهدات خود با  اتحادنی اگرای است حتی جددی تهدنیا

 .خارج شود
:  کرد وعنوان داشتدي تاکهی ژانو30 یعنی عراق درموعد مقررآن ی انتخابات سراسری برضرورت برگزاریو
 . که شده درموعد مقررخود برگزار شودیمتي به هر قدی انتخابات بانیا
 ازتمام یندگانی درموعد مقرر برلزم انتخاب نمای انتخابات سراسرنهی برگزدي اسبق اردن با تاکعهديول
 رد،ي صورت نگفهاياگر انتخاب از تمام ط:  نمود و اظهار داشت دي موجود درعراق تاکیاسي سی هافيط
 . خواهد کردهی و جنگ عراق  را تجزیريدرگ
 ستي معنا ننی بدني نشی مناطق سنیاعالم حالت فوق العاده دربرخ:  آورشدادی اسبق اردن عهديول

 . گرفته شوددهی حق آنها نادای دادن  محروم شوند وی ازحق راتیکه آنها درنها
  هی ژانو30 خی عراق ، تاریدرصورت عدم شرکت اهل تسنن درانتخابات سراسر:  کرددهي ابرازعقطالل

 . مقاومت آشکارخواهد بود یري اوج گخی منتخب نخواهد بود بلکه تاری کارآمدن دولتهای روخیضرورتا تار
 مقاومت ني بدیبا: الگر مستقر درعراق گفت  اشغیروهاي نهي اسبق اردن درمورد مقاومت علعهديول
 مثل سربردن وکشتن تکارانهی جنای هاوهي تحت پوشش شی اشغالگر و مبارزه فردیروهاي نهيعل

  .میگروگانها تفاوت قائل شو
 ی  ابومصعب الزرقاوتي بردن به واقعی پی که عزم و اراده مشخص برایدرصورت:  کرددهي ابرازعقیو

 . خواهد ماندی و اسطوره باقتي و واقعری تصوکی درحد یاعده جزم نشود وعضو برجسته گروه الق
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 با افتهی رود مقاومت سازمان ی احتمال مابدی عراق ادامه ني درسرزمگانگانيچناچنه حضورب: گفت طالل
 .ردي شکل گی و نظامیاسي دو جناح سني بی و هماهنگیاسي مختلف و رهبران سی هاهيوجه تسم

 نی در اني دولت مستقل فلسطليتشک:  گفت ني با اشاره به مساله فلسط اسبق اردن عهديول
 . چالش بزرگ است کی خودگردان التي تشکی برانيسرزم
 و اعتماد مرحله مانی اشتر،ي بی با آگاههي توانند با تکی مهاينيفلسط:  گفتانی بن طالل درپاحسن

 انتخابات یگذارند و خود را برا را پشت سر بني خودگردان فلسطالتي تشکاستینخست انتخابات ر
 . آماده کنندیسراسر

 

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  انتظار داريم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني اين هفته به تصويب برسد : وزارت بازرگاني
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شود آه   تحاديه اروپاست و سياست ماليم آمريكا زماني مشخص ميايران به دنبال حمايت قطعي ا
 .سازمان تجارت جهاني در خواست عضويت جمهوري اسالمي در اين سازمان را مورد بررسي قرار دهد

مسأله عضويت ايران در سازمان : خبرگزاري فرانسه گزارش داد, به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا
 مطرح شده اما بارها با مخالفت 2001 عمومي سازمان مزبور از مي تجارت جهاني در نشست شوراي

 .واشنگتن روبرو شد
 عضو سازمان 148اما اين بار جمهوري اسالمي براي پيوستن به بلوك تجاري : افزايد  اين گزارش مي

 .داند  تر مي  تجارت جهاني، خود را در موضعي قوي
هاي   اي خود، مشوق  هاي مرتبط با سوخت هسته  عاليتماه گذشته ايران موافقت آرد در ازاي تعليق ف

امنيتي و تجاري از اروپا دريافت آند آه يكي از آنها حمايت فعال اتحاديه اروپا از عضويت ايران , ديپلماتيك
 .در اين سازمان است

 مشكل: اسفنديار اميدبخش يكي از مقامات وزارت بازرگاني آه رابط سازمان تجارت جهاني است، گفت
اي سياسي   عضويت ما در سازمان تجارت جهاني تنها با يكي از آشورهاي عضو است؛ مسأله، مسأله

 .است آه مانع ورود ما به مذاآرات اوليه در مورد عضويت در اين سازمان است
به دنبال توافق اوليه ميان ايران و سه آشور اروپايي خصوصًا تعهد :   اميدبخش به خبرگزاري فرانسه گفت

ها به حمايت فعاالنه از شروع مذاآرات در خصوص عضويت ايران، انتظار ما اين است آه عضويت   پاييارو
 . ايران را اين هفته به تصويب برسانند

ها در خصوص اين مسأله با ما همراه   ما انتظار نداريم آمريكايي: هاي اتحاديه اروپا گفت  يكي از ديپلمات
 . شوند

مشخص نيست آه آيا ايران . سازي نكند  ر آن را داريم اين است آه آمريكا مشكلآنچه ما انتظا: وي افزود
 .ها هستيم  تر آمريكايي  اين بار پذيرفته مي شود يا نه با اين حال ما به دنبال موضع ماليم

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  
  مخالف هستند ی بر مجلس ملانيعيشاهل تسنن با سلطه :  عراق ی دادگسترریوز
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 ی دادگسترری عربستان، مالک الدوهان الحسن وزرهی مهر به نقل از روزنامه الجزی گزارش خبرگزاربه

 که عراق در حال حاضر با آن روبرو است یتي شکننده امنطی کشور اگر در شرانیانتخابات ا: عراق گفت 
 . شودیاست منجر به جنگ داخلممکن 
 ماه انی است پادواري که امی بر مجمع ملانيعي با سلطه شني نشیچهار استان سن:  گفت الحسن

  . شود، مخالف هستند لي انتخابات تشکانیدر جر)  بهمن11 (هیژانو
 کرده است، لی تبدی حوزه انتخاباتکی استان ها با راهکار انتخابات که عراق را به عنوان نیا:  افزود یو

 تي که در مجموع کل جمعی و نسبتتشيمخالف هستند و خواهان آن است که متناسب با تعداد جمع
 . داشته باشدندهی مجلس نمانیعراق به خود اختصاص داده است، در ا

 
ي آمريكايي به فلوجه و درگيري مسلحانه در  ها ي جنگنده ي خبري العربيه از حمالت گسترده شبكه

 .و جنوبي اين شهر خبر دادمناطق شرقي 
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پس از وقوع درگيريهاي : ، خبرنگار العربيه اظهار داشت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي گذشته از   ميان نظاميان آمريكايي و گروههاي مسلح آه طي دو هفته ي گسترده مسلحانه

يي را به  هاي آمريكايي حمالت گسترده ده است آه انجام گرفته است، جنگندهشديدترين درگيريهايي بو
 .اين شهر انجام دادند

هاي مسلحانه آه در حال حاضر به صورت پراآنده هم چنان ادامه دارد، از صبح امروز  درگيري: وي افزود
 .آغاز شده است و تاآنون ادامه دارد
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ت از نيروهاي خود و سرآوب نيروهاي مسلح چندين هدف را هاي آمريكا در حماي جنگنده: وي تاآيد آرد
اند و بر اساس اطالعات به دست آمده، اين درگيريهاي و  در مناطق جنوبي و شرقي بمباران آرده

 .حمالت قربانياني را از دو طرف آمريكايي و عراقي بر جاي گذاشته است
نده است و به رغم آنكه براي بازگشت مجدد اوضاع در شهر فلوجه بسيار نگران آن: خبرنگار العربيه گفت

هاي خود اميدهايي ايجاد شده بود؛ اما از سرگيري مجدد درگيريها اميدها  ي اين شهر به خانه مردم آواره
 .را نااميد آرد
ي مشابهي  گيرد آه درگيريهاي مسلحانه درگيريهاي نظامي در فلوجه در حالي انجام مي: العربيه افزود

 .ي هيفا واقع در مرآز بغداد در جريان است  منطقهدر حال حاضر در
درگيريهاي مسلحانه ميان نيروهاي آمريكايي و گروههاي مقاومت هم چنان : اين شبكه بيان داشت

 .ادامه دارد و تاآنون منجر به آشته و زخمي شدن دهها تن از دو طرف شده است
 مرآز گارد ملي عراق در بغداد، هفت عنصر ي يك گروه مسلح به هم چنين بر اثر حمله: اين شبكه افزود

 .گارد ملي آشته و پنج تن ديگر زخمي شدند
هم چنين درگيريهاي صبح امروز در شهر موصل آه منجر به زخمي شدن هشت نظامي آمريكايي شده 

هاي نيم تني استفاده  است، تاآنون ادامه دارد و هواپيماهاي آمريكايي در حمله به اين شهر از بمب
 .دآردن

 آيلومتري شمال غرب بغداد نيز رخ 150ي حديثه در  يك عمليات انتحاري در جاده: العربيه بيان داشت
داده است آه اين عمليات يك آاروان آمريكايي را هدف قرار داده بود؛ اما تاآنون از ميزان تلفات آن 

 .گزارش دقيقي به دست نيامده است
ري ديگر در شهر االنبار به وقوع پيوسته است آه تاآنون از يك عمليات انتحا: ي خبري افزود اين شبكه

  .محل و ميزان تلفات و خسارات آن گزارشي به دست نيامده است
 

 کنفرانس بررسی قانون اساسی عراق و فدراليسم در شمال این کشور آغاز شد 
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راه های اجرای سيستم فدراليسم در عراق از روز اولين کنفرانس بررسی قانون اساسی عراق و 
 . گذشته در اربيل این کشور آغاز بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مصری خاورميانه، این کنفرانس با مشارکت حقوقدانان و 
 .قضات عراقی داخل و خارج این کشور در اربيل برگزار می شود

ضوعات دیگری همچون حقوق بشر و مساله زنان در عراق و نحوه تضمين در این کنفرانس دو روزه مو
استقالل قضات و قوه قضائيه و محاکمه صدام دیکتاتور سابق عراق و نحوه بررسی آثار و پيامدهای 

 .جنایت هایی که رژیم بعثی سابق عراق مرتکب شد 
 منطقه کردستان در شمال عراق همچنين در این کنفرانس مطالبات اکراد مربوط به مساله فدراليسم در
 .و بررسی آثار جنایات رژیم سابق بر ضد اکراد هم بررسی می شود

 شاهد تنشهای قوميتی 2003شایان ذکر است شهر کرکوک از هنگام سرنگونی رژیم صدام در آوریل 
م به اجبار ميان اکراد و اعراب و ترکمانهاست ، اکراد خواهان کنترل این شهر هستند و معتقدند رژیم صدا

 ميالدی 50اکراد را وادار به ترک این شهر کرده وماهيتی عربی به آن داده است در حالی که  در دهه 
 .اکراد دراین شهر در اکثریت بودند

از سوی دیگر ترکيه مخالفت نظام فدراليسم در عراق است تا جائی که رجب طيب اردوغان اخيرا 
ت در عراق با اراده کشورهای همسایه عراق تعارض دارد و هشدار داده بود فدراليسم بر اساس قومي

 .تهدیدی برای ثبات منطقه خواهد بود
 ميليون تن می رسند 5رهبران ترکيه از دادن حکومت خودمختاری به کردهای عراق که تعداد آنها به 

 می رسند  ميليون تن10نگران هستندو آن را به مثابه تحریک اقليت کرد در ترکيه که شمار آنها به 
 .قلمداد می کنند

نخست وزیر ترکيه تاکيد کرده بود آنکارا از ملت عراق برای رسيدن به انسجام و یکپارچگی داخلی و 
 .توسعه در کوتاه مدت واز وحدت ارضی عراق حمایت می کند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر22:  تهرانیمرور روزنامه ها
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روزنامه های امروز تهران در گزارش های خبری خود از اجالس مراکش که برای بررسی آينده خاورميانه 
بدون حضور ايران تشکيل شده است، و آغاز مذاکرات ايران و سه کشور اروپايی برای پی گيری توافق 

ی ها و اخبار گوناگون درباره نامزدهای انتخابات رياست های قبلی خود نوشته اند و با انتشار گمانه زن
  . جمهوری آينده، از گسترده شدن رقابت ها در اين انتخابات خبر داده اند

 در سرمقاله جمهوری اسالمیهمزمان با تشکيل اجالس جديد ايران و سه کشور اروپايی، روزنامه 
جمله اين که ايران بايد از مزايای اعضای خود از مذاکره کنندگان خواسته با گذاشتن چهار شرط از 

باشگاه اتمی برخوردار شود، آژانس بايد کشورهای دارای سالح های اتمی را به نابود کردن سالح های 
چون کشورهای : تی کند، نوشته است.پی .خود مجبور کند و اسرائيل را وادار به پذيرش پيمان ان 
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ول کنند مذاکرات به سرعت قطع می شود و هيات ايرانی اروپايی حاضر نخواهند شد اين شرايط را قب
  . ناگزير نخواهد بود که از خط قرمزها عبور کند

   شد تا درباره توافقنامه  بروکسل  راهی  ملی  امنيت  عالی  دبير شورای  روحانی  خبر داده حسناعتماد
   برنامه  اروپا درباره  اتحاديه های ی  اروپا و ايران مذاکره کند که بخاطر نگران  اتحاديه  و همکاری تجارت

 از   بلکه  صفر و ابتدايی  از نقطه  نه  مذاکرات  شد، اما اين  متوقف  گذشته  سال  از ژوئن  ايران هسته ای
  . بود  شده  متوقف شود که  می   از سرگرفته  جايی همان

 در مذاکرات جاری بايد به دنبال آن  از زبان پيروز مجتهد زاده، استاد دانشگاه نوشته ايرانآفتاب يزد
اين استاد دانشگاه در . باشد که از زمان تعهد برای معلق نگاه داشتن توليد سوخت هسته ای بکاهد

عين حال از همه خواسته تا زمانی که مذاکرات در جريان است از اظهار نظر درباره آن بپرهيزند و موجبی 
  . ندبرای دادن امتيازات بيشتر به وجود نياور

 از قول يک مقام اروپايی نوشته موارد ديگری مانند حمايت از عضويت ايران در سازمان ايرانروزنامه 
  . تجارت جهانی در توافقنامه پاريس گنجانده شده است

 گفته اتحاديه اروپا در تعامل با ايران موارد چهارگانه مبارزه با تروريسم، ايرانهمين مقام به روزنامه 
حقوق بشر، مشارکت در حل مسائل خاورميانه و برنامه هسته ای ايران را در اولويت قرار بهبود وضعيت 

اين موارد به ويژه مسأله حقوق بشر " تاکيد کرده که ايرانمقام اروپايی به نوشته روزنامه . داده است
ن در اکتبر مانند قبل از اهميت برخوردارند، مسائل مربوط به حقوق بشر مانند بازداشت روزنامه نگارا

  ."همچنان موضوعی نگران کننده برای ما است
روزنامه های مختلف امروز از اخبار تازه در مورد آزمايش مولد نوترونی در ايران خبر داده اند که به تازگی 

  . در رسانه های جهان مطرح شده است
 نوترون است  از زبان يک مقام رسمی سازمان انرژی اتمی نوشته اين دستگاهی است که مولدشرق

اين کار از قبل از انقالب در مراکز تحقيقاتی انجام می . و کارکرد آن تحقيق بر روی ذرات بنيادين است
شده و تا به امروز ادامه دارد و هيچ ارتباطی با بحث برليوم و توليد سالح هسته ای ندارد و در محله 

ز جديدی نيست اما چون واژه نوترون اميرآباد تهران زير نظر آژانس بين المللی کار می کند و چي
  .حساسيت برانگيز است، چنين مانورهای تبليغاتی و جنجال رسانه ای بر سر آن راه می اندازند

در مراکش خبر داده و نوشته اين اجالس در زمانی " آينده خاورميانه" در راس اخبار خود از اجالس شرق
  . ران از شرکت در آن صرف نظر کرده استآغاز به کار کرد که در آخرين لحظات خبر رسيد اي

 از قول يک مقام مراکشی نوشته تصميم تهران به علت روابط فعلی اين کشور با اياالت شرقگزارشگر 
تهران . متحده، که مشوق و در عمل برگزارکننده اين اجالس محسوب می شود، اتخاذ شده است

اياالت متحده است، با توجه به تهديداتی که اعتقاد دارد که حضور در اجالسی که ميزبان واقعی آن 
  . واشنگتن متوجه جمهوری اسالمی می کند، امکان پذير نيست

همين روزنامه در مقاله ای از شرکت نکردن ايران در اجالسی که آينده منطقه را رقم می زند انتقاد 
ه اند کشور را از تصميم گيرندگان سياست خارجی چگونه و با چه توجيهی حاضر شد: "کرده و نوشته

چه کسی حاضر است از شرکت در جمعی که قرار است در آن برای . چنين فرصت مهمی محروم کنند
چگونه ما حاضر شده ايم از حداقل دستاورد حضور در اجالس رباط . او تصميم گيری شود صرف نظر کند

  ." بگذريم که دست کم می توانست مطلع بودن از مذاکرات آن باشد
 از آمادگی علی الريجانی برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری نوشته و در عين حال يراناروزنامه 

خبر داده که عده ای از محمود احمدی نژاد شهردار تهران و عده ديگری از حسين ميرمحمد صادقی، 
  . سخنگوی سابق قوه قضاييه خواسته اند که نامزد انتخابات شوند

 رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت با اشاره به آماده بودن  حاکی است که محسنشرقخبری در 
  .خود برای شرکت در انتخابات گفته در صورت شرکت آقای هاشمی هم برای مبارزه با وی آماده است

 از استقبال همه جناح های سياسی از نامزدی مهدی کروبی در انتخابات آينده خبر داده و اعتماد
لس نوشته تفاوت ديدگاه های کروبی و هاشمی رفسنجانی يک  از قول يک نماينده مجآفتاب يزد

  .رقابت جدی پديد خواهد آورد
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