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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثرين الملليبمهم رويدادهاي 
  

  ايران سه شناور جنگي انگليس را توقيف آرد 
 2004 ژوئن 21 -1383 اول تيردوشنبه 

شبكه خبري العالم گزارش داد ايران سه شناور جنگي انگليس را آه وارد محدوده آبهاي جمهوري 
  . اسالمي شده بودند، توقيف آرده است 

نيروهاي :  مهر، شبكه خبري العالم دقايقي پيش با اعالم اين خبر گزارش دادبه گزارش خبرگزاري
  .نظامي ايران در اين اقدام، هشت نظامي انگليسي را نيز بازداشت آردند

گفتني است پيش از اين نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي نيز تعدادي از آشتي هاي 
  .  ايران شده بودند ، توقيف آرده بودصيادي امارات را آه وارد حريم دريايي

   قايق انگليسي در خليج فارس را تاييد آرد 3سخنگوي وزارت امورخارجه توقيف 
حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امورخارجه در پاسخ به سئوال خبرنگاران داخلي و خارجي در خصوص 

  .  تاييد آرد  قايق انگليسي در خليج فارس اين خبر را3خبر منتشره مبني بر توقيف 
صبح امروز سه قايق انگليسي با هشت : به گزارش خبرگزاري مهر ، حميد رضا آصفي اظهار داشت 

سرنشين وارد محدوده آبي جمهوري اسالمي ايران شدند و مامورين نيروي درياي جمهوري اسالمي 
  .د ايران طبق وظيفه قانوني خود اين قايق ها را توقيف و سرنشينان را بازداشت آردن

در حال حاضر به منظور مشخص شدن چگونگي موضوع اين افراد تحت بازجويي قرار دارند : آصفي افزود 
  .و بررسي بر روي اين مساله در جريان است 

هاي سرزميني ايران شده بودند اعالم  ها وارد آب شبكه تلويزيوني العالم با اشاره به اينكه  اين آشتي
اند و اين اين جريان در اروندرود آه مرز  ي در اين جريان دستگير شدههشت ملوان انگليس:  آرده بود 

  .باشد، روي داده است ميان ايران و عراق مي
آردن سه رزمناو انگليسي از   سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران نيز درباره خبر متوقف

مروز در حوالي سكوي پنج اروند سه فروند رزمناو انگليسي صبح ا: سوي نيروي درياي سپاه اعالم آرد
  . متوقف و سرنشينان آن بازداشت شدند

الملل هر شناوري   طبق عرف بين:  سردار سيد مسعود جزايري با بيان اين مطلب  اعالم آرده بود 
برخالف مقررات عمل آند، آشور مربوطه حق بازداشت آن را دارد، طببيعي است آه هر شناوري بدون 

 سرزميني جمهوري اسالمي ايران شود، توسط نيروهاي مسلح مستقر در منطقه، هاي  مجوز وارد آب
  .شود و به آار آنها رسيدگي خواهد شد  بازداشت مي

  .افتاد  وي اعالم آرده بود  اين شناورها نيز مجوز نداشتد وگرنه چنين اتفاقي نمي
  . هستيمامورخارجه در اين خصوص  ما منتظر اقدامات وزارت: سردار جزايري  گفت

آشتيهاي توقيف شده به آموزش : دولت انگليس درواآنش به توقيف سه آشتي خود توسط ايران 
  پليس عراق آمك مي آردند 

دولت انگليس در واآنش به توقيف سه آشتي خود در شط العرب توسط ايران اعالم آرد آه اين 
   . آشتيها براي آمك به آموزش پليس عراق در اين منطقه تردد مي آردند

آشتيهاي انگليسي براي : به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، سخنگوي دولت انگليس گفت 
ما آشتيهاي آوچكي داريم آه به طور فراوان . آمك به آموزش پليس عراق در اين منطقه تردد مي آنند 

  .در شط العرب در اطراف منطقه بصره در رفت و آمد هستند 
ارشهاي مربوط به اينكه آشتيهاي توقيف شده آشتي جنگي بودند را سخنگوي دولت انگليس گز

  .ما در اين منطقه هيچ آشتي بزرگي نداريم : بيهوده خواند و گفت 

  

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

  اآنون توپ در زمين ايران است: البرادعي
 2004 ژوئن 21 -1383 اول تيردوشنبه 

ان ، با بيان اينكه  ان المللي انرژي اتمي در مصاحبه با تلويزيون سي مدير آل آژانس بين: خبرگزاري فارس
توپ اآنون در زمين : اي ايران را تا پايان سال جاري ميالدي تعيين آنيم، گفت ما بايد تكليف برنامه هسته

  .ايران است
م يك هشدار صريح به ايران بود چرا آه فرصت چنداني پاسخ شوراي حكا: افزود» محمد البرادعي«

  . باقي نمانده است
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: وي در پاسخ به اين پرسش آه مشكل شما با دولت ايران چيست، باتكرارادعاهاي قبلي ،تصريح آرد
ايران همكاري خود را تسريع نكرده، به ما اطالعات الزم را ارائه نداده و در ارتباط با تحقيقاتي آه بازرسان 

  . دهند، پاسخ قاطعانه نداده است نجام ميا
المللي نيز صبر خود را از دست داده و ما بايد بتوانيم اطالعات  جامعه بين: مدير آل آژانس اضافه آرد

  . اي ايران آسب آنيم هاي هسته آاملي از برنامه
هران بايد قطعنامه هنوز فرصت زماني تعيين نشده اما ت: وي در باره تعيين ضرب االجل براي ايران ، گفت

  . االجل تلقي آند زيرا براي همكاري يك زمان محدود خواهد داشت اخير را به منزله يك ضرب
آاري  البرادعي با بيان اينكه در حال حاضر اعتماد جهاني به ايران وجود ندارد زيرا آنها دست به مخفي

هاي نظامي بوده و  ي ايران براي استفادها اگر آژانس به اين نتيجه برسد آه برنامه هسته: اند، افزود زده
اي  جرم آنها تاييد شود، اعضاي شوراي حكام در آن صورت به راههاي ديگر چون ارجاع پرونده هسته

  . ايران به شوراي امنيت روي خواهند آورد
  

  ند  ا ايران و پاآستان بيشتر از عراق با القاعده همكاري داشته: رئيس آميسيون تحقيق يازدهم سپتامبر
 2004 ژوئن 21 -1383 اول تيردوشنبه  -رويداد 

رئيس آميسيون تحقيق حوادث يازده سپتامبر آمريكا روز دوشنبه اول تيرماه اعالم آرد آه ايران و 
  .  اند و عراق به مراتب همكاري آمتري داشته است پاآستان همكاري بيشتري با القاعده داشته

   
  يازدهم سپتامبر 

آميسيون تحقيق حوادث يازدهم سپتامبر در حالي اين مطالب را مطرح آرد آه توماس آين، رئيس 
 زيادي با القاعده داشته و به اين  برخي منابع رسمي آاخ سفيد اعالم آرده بودند آه عراق همكاري

  . نحو قصد داشتند توجيه بهتري براي حمله به عراق پيدا آنند
صادقانه بگويم، به نظر «:  فعاالن حزب جمهوري خواه گفتآين، سناتور و فرماندار پيشين نيوجرسي و از

القاعده « :آين گفت» . بوده استعراقا القاعده بسيار بيشتر از ما حجم همكاري ايران و پاآستان ب
به طور مثال آنها در . شوند مگر اين آه در جايي زندگي آنند ها نمي معموالًً وارد رابطه دوستي با دولت

  » .اند  آنجا پيوند خورده و با دولتسودان زندگي آرده 
  

رئيس آميسيون تحقيق معتقد است گزارش نهايي اين آميته تضاد زيادي با آنچه آاخ سفيد سابق بر 
  . ، ندارد اين اعالم آرده

جان لمان، نماينده حزب جمهوريخواه، در مقام  يكي از اعضاي هيأت تحقيق حوادث يازدهم سپتامبر، 
ديك چني از آساني است آه به .  چني برآمده و قصد دارد سخنان او را توجيه آنددفاع از اظهارات ديك

اما معاون رئيس آميته تحقيق، لي . دفعات تكرار آرده آه عراق ارتباط زيادي با القاعده داشته است
هيچ ارتباطي «: آند هميلتون عضو حزب دموآرات معتقد است آه گزارش نهايي يك نكته را ثابت مي

  » .اق و القاعده در خصوص حادثه يازدهم سپتامبر وجود نداردبين عر
  

  : ديگر نكات اختالف ميان آميسيون تحقيق و آاخ سفيد به شرح زير است
گويد آه صدام حسين يكي از افسران آارشناس مواد منفجره را به خاطر اين آه با بن الدن   چني مي-

هاي ميكروبي و  رد آه بن الدن قصد داشته سالحبوش نيز اعالم آ. همكاري نكرده، توبيخ آرده است
معاون رئيس جمهور به چند ارتباط ميان القاعده و «:هميلتون گفت. شيميايي از عراق خريدراي آند

  » .صدام اشاره آرده ولي هيچ مدرآي پيدا نشده است
 از افسران يكي از هواپيماربايان حوادث يازدهم سپتامبر با يكي» محمدعطا« چني اعالم آرده آه -

هميلتون اعالم آرد آه فقط . ديدار داشته است) جمهوري چك(اطالعاتي عراق، قبل از حمله در پراگ 
يك عكس از محمدعطا در ويرجينيا در دست است و تمامي مكالمات تلنفي او از زماني آه درآمريكا بوده 

  .  رديابي نيستهميلتون اظهار داشت آه چنين اظهاراتي به هيچ وجه قابل. ضبط شده است
آيا بوش يا چني . فارغ از اختالفات موجود، سؤال ديگري در حال حاضر به وجود آمده است

  . اند؟ هنوز اين مسأله روشن نشده است دستورسرنگوني هواپيماي چهارم را صادر آرده
 آاخ هر چند اعضاي اين آميسيون قرار بود فقط بررسي و علل بروز حوادث يازدهم سپتامبر و عملكرد

ترين  لمان در تازه. اند هاي مرتبط با آن نيز راه يافته سفيد را بررسي آنند، ولي در عمل به حوزه
هاي بسته القاعده را بازي  وگوي خود اعالم آرد آه پاآستان و عربستان سعودي نقش چشم گفت
  . آنند مي

  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

خودآفايي در توليد / دستيابي به فناوري هسته اي در ايران يك اراده ملي است : امنه ايآيت اهللا خ
  سوخت هسته اي يك ضرورت اساسي است 

 2004 ژوئن 21 -1383 اول تيردوشنبه 
رهبر معظم انقالب اسالمي صبح امروز در ديدار محققان، متخصصان و دست اندرآاران جهاد دانشگاهي 

جنجال اخير آمريكا و برخي آشورهاي اروپايي در مورد تالش ايران براي استفاده با محكوم آردن شديد 
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جمهوري اسالمي و ملت ايران براساس منطق اسالم بدنبال بمب : از فن آوري هسته اي تاآيد آردند
اتمي نبوده و نيستند اما استفاده از دانش و فناوري هسته اي را حق مسلم خود مي دانند و 

  . وان ايران همراه با دولت و ملت، به عنوان وظيفه اي ملي، اين هدف را دنبال خواهند آرددانشمندان پرت
حضرت آيت اهللا خامنه اي با تبيين نياز ملت ايران به استفاده از فناوري هاي " مهر"به گزارش خبرگزاري 

براي نوين علمي براي شتاب بخشيدن به روند پيشرفت و توسعه ، به تالش سلطه گران جهاني 
مراآز قدرت جهاني ، سلطه اقتصادي، : جلوگيري از استقالل علمي آشورها اشاره آردند و افزودند

فرهنگي و علمي بر ملتها را، راه اصلي استمرار منافع نامشروع خود مي دانند و استراتژي جلوگيري از 
  .استقالل علمي ديگر آشورها را با وسايل و شيوه هاي گوناگون دنبال مي آنند

  
 -ايشان با تاآيد بر لزوم مديريت سازمان يافته و پيگيري جدي دولت، دانشگاهها و مراآز علمي 

علت اصلي : تحقيقاتي براي سرعت بخشيدن به حرآت نويد بخش علمي آشور خاطرنشان آردند 
ز جنجال اخير آمريكا درباره فعاليتهاي هسته اي ايران آن است آه دشمنان اين ملت و نظام اسالمي ا

بومي شدن دانش هسته اي در ايران و تالش انديشمندان ايراني براي تامين سوخت مورد نياز نيروگاه 
  .هسته اي بوشهر نگرانند

  
رهبر معظم انقالب با اشاره به شهرت آمريكا در افكار عمومي جهان به عنوان مظهر دروغ و فريب 

رسوا آه جنايات آنها در مناطق مختلف جهان دشمنان ملت ايران و در رأس آنان آمريكايي هاي : افزودند
از جمله ابوغريب و ديگر زندانهاي عراق، مظهر فاجعه آفريني و وحشيگري است و عملكرد منحط آنها، 
ننگ جامعه بشري محسوب مي شود جمهوري اسالمي و ملت ايران را به فريب جهانيان، متهم مي 

ي انقالب و بيرون انداخته شدن آمريكاييها از ايران، بر آنند و براي خالي آردن آينه هاي ناشي از پيروز
  .ضد نظام اسالمي ياوه گويي و جنجال آفريني مي آنند اما همچون هميشه راه به جايي نخواهند برد

  
حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به تبليغات دشمنان در مورد نزديك شدن ايران به ساخت بمب اتمي 

ت اين تبليغات، با يك زبان ديگر، در صدد القاء اين مساله هستند آه تالش ايران آنها به موازا: افزودند
براي استفاده از دانش هسته اي فايده اي ندارد و به نتيجه اي نمي رسد و متاسفانه برخي قلم به 
ي مزدهاي حقير اما پرمدعاي داخلي نيز همين حرفها را تكرار مي آنند و معتقدند براي استفاده از انرژ

  .هسته اي چاره اي جز بوسيدن دست آمريكا وجود ندارد
  

: ايشان تفكيك دقيق ميان فناوري هسته اي و سالح هسته اي را ضروري خواندند و خاطرنشان آردند
ايران اسالمي دنبال ساخت سالح اتمي نبوده و نيست چرا آه براي پيروزي بر دشمنان نيازي به 

ال اخير با تكيه بر عزم و ايمان و آگاهي و اتحاد ملت، دشمنان  س25اينگونه وسايل ندارد و همچون 
  .ايران از جمله آمريكا را شكست خواهد داد

  
رهبر معظم انقالب اسالمي، با اشاره به فروپاشي شوروي سابق با وجود برخورداري از سالح هسته 

رابر فلسطيني ها ي رژيم صهيونيستي با دارا بودن صدها آالهك هسته اي اآنون در ب: اي افزودند
مومن و سنگ بدست، درمانده است چرا آه سالح اتمي در صحنه هاي عظيم و اساسي ، پيروزي 

  .بدنبال نمي آورد
ايشان الگوپذيري ملتها از پايداري ايران در مقابل آمريكا را از شاخص هاي پيروزي ملت ايران دانستند و 

ديني و عزت و استقالل اين ملت الگو گرفته اند و امروز ملتهاي مسلمان از مردم ساالري : افزودند
  .جمهوري اسالمي اين موفقيت بزرگ را با سالح اتمي بدست نياورده است

ما : حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به جان باختن مردم بيگناه در بمبارانهاي اتمي خاطرنشان آردند
  . و آاربرد سالح هسته اي هستيمعالوه بر مسايل ياد شده از اين زاويه نيز مخالف توليد

رهبر معظم انقالب اسالمي پس از تبيين داليل محكم ايران براي مخالفت با توليد سالح هسته اي 
مساله اي آه ما با جديت بدنبال آن هستيم استفاده از دانش هسته اي در مصارف : تاآيد آردند

گوناگون غير نظامي  از جمله در تامين سوخت نيروگاه اتمي بوشهر است آه اين مساله مطابق 
آه ما هم آن را قبول آرده ايم ، هيچ اشكالي ندارد و حق "  ان پي تي"مقررات بين المللي و معاهده 
  .مسلم همه آشورها است

  
سوخت هسته اي نيروگاهي در ايران حضرت آيت اهللا خامنه اي  با اشاره به نگراني آمريكا از توليد 

اين آار، ضرورتي اساسي است چرا آه اگر ملت ايران نتواند اين نياز اساسي را در داخل تامين : افزودند
آند بايد به آشورهاي ديگر وابسته شود و هرگاه آن آشورها به هر دليلي از جمله مسايل سياسي با 

نند، ايران عمال از استفاده از امكانات نيروگاهي خود بين المللي از دادن سوخت نيروگاه خودداري آ
  .محروم خواهد شد

  
ايشان نگراني از بومي شدن دانش هسته اي در ايران را دومين علت جنجالهاي اخير آمريكا و دشمنان 

آمريكايي ها مي دانند آه اگر ايران اسالمي و ملت ايران : جمهوري اسالمي ايران برشمردند و افزودند
ه رفيع اين فناوري بايستد سخن حق او آه دعوت به استقالل و عزت و سرافرازي است در افكار بر قل
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عمومي جهان به ويژه مسلمانان، نفوذ بيشتري خواهد يافت و دشمنان ملت از همين مساله ناراحت و 
  .نگرانند

يگر مسووالن رهبر معظم انقالب با اشاره به موضعگيري صحيح رييس جمهور، وزارت امور خارجه و د
اگر اروپايي ها واقعا نگران دستيابي ما به : آشور در برابر زياده طلبي هاي اخير مراآز سلطه افزودند

سالح هسته اي هستند ما به همان داليلي آه گفته شد به آنها اطمينان مي دهيم آه بدنبال توليد 
 برجسته هسته اي و بومي شدن اين اينگونه سالح نيستيم اما اگر از دستيابي ايران به فناوري فاخر و

دانش در اين سرزمين ناراحتند و مي خواهند اين روند را متوقف آنند به آنها تاآيد مي آنيم آه ملت 
  .ايران زير بار اين حرف زور نخواهد رفت

حضرت آيت اهللا خامنه اي تالش دولت و دانشمندان ايراني را در زمينه فعاليتهاي هسته اي ، آاري 
ملت ايران نيز مانند : ر تامين استقالل ملي و جلوگيري  از وابستگي دانستند و افزودندبزرگ د

آشورهاي مختلف، درصدد است انرژي مورد نياز خود را از نيروگاه هسته اي تامين آند چرا آه در غير 
ته اي و اين صورت از قافله علم، باز هم عقب خواهد ماند بنابراين تالش براي دستيابي به فناوري هس

ديگر فناوريهايي آه ايران را به اوج قله علم نزديك آند امري واجب و وظيفه اي ملي است و ملت و 
دولت ايران برخالف خواست  خائنيني آه اهداف آمريكا را دنبال مي آنند با پايداري در برابر فشارهاي 

  .مراآز سلطه جهاني، اين هدف اساسي را دنبال خواهد آرد
ره به تبليغات مراآز رسانه اي و سياسي غرب در مورد لزوم استفاده ايران از نفت به ايشان با اشا

نفت سرمايه اي تمام شدني است آه مشكالت زيست محيطي را نيز : عنوان منبع تامين انرژي افزودند
 با چه به همراه مي آورد ضمن آنكه مي توان آن را به فراورده هاي بسيار ارزشمند تر تبديل آرد بنابراين
  منطقي ملت ايران، به استفاده نامحدود از نفت ادامه دهد و از انرژي هسته اي صرفنظر آند؟

دشمنان اين ملت در واقع منتظرند نفت ايران تمام شود و ملت دست نياز به : ايشان خاطرنشان آردند
يه بر حرآت علمي سمت آنها دراز آند و محتاج آنها شود اما ايران اين مساله را نمي پذيرد و با تك

  .ارزشمند جوانانش روز به روز به پيش خواهد رفت

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  آنفرانس ملي عراق پايان ماه ژوئيه برگزار مي شود
 2004 ژوئن 21 -1383 اول تيردوشنبه 

  .شود  برگزار ميآنفرانس ملي عراق پايان ماه ژوئيه در عراق: خبرگزاري فارس
به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، فواد معصوم رئيس آنفرانس ملي عراق در يك آنفرانس خبري 

اعالم آرد، مقتدا صدر هم جزو ليست مدعوين اين آنفرانس است و از وي براي شرآت در اين اجالس 
  . دعوت خواهيم آرد

يانش به يك سازمان سياسي آرده است و ما اين مقتدا صدر اقدام به تبديل آردن شبه نظام: وي افزود
مساله را به عنوان يك گام مثبت ارزيابي مي آنيم و اين حرآت مقتدا صدر عامل دعوت از وي در اين 

  . آنفرانس است
 نفر از شخصيت هاي عراقي از گروهها، احزاب، روساي عشاير و 1000نزديك به : وي همچنين گفت

  . انس حضور خواهند داشتفعاالن اجتماعي در اين آنفر
  

  چهار نظامي آمريكايي درالرمادي آشته شدند 
 2004 ژوئن 21 -1383 اول تيردوشنبه 

 روز به واگذاري قدرت به عراقيها باقي نمانده است، باز هم درحمله مسلحانه 10درحالي آه آمتر از 
  .  نظامي آمريكايي آشته شدند4افراد ناشناس در شهر الرمادي ،

اجساد :  خبرگزاري مهر ، شبكه خبري الجزيره با اعالم اين خبر به نقل از شاهدان عيني افزودبه گزارش
اين چهار نظامي آمريكايي دريكي ازساختمانهاي اين شهر آشف شد اما هنوز مشخص نشده آنان چه 

  .موقع آشته شدند
 اما تاآنون ارتش آمريكا درحالي آه برخي از خبرگزاريها تصاوير ويدئويي اين اجساد را پخش آرده اند

  .درباره اين حادثه هيچ اظهار نظر و واآنشي از خود نشان نداده است 
با افزايش ميزان موج ترورها و انفجارها در شهرهاي عراق ، روز گذشته صدها نفر از ساآنان شهر 

 تن 26 فلوجه در اعتراض به حمله روز شنبه نظاميان آمريكايي به اين شهر آه منجر به آشته شدن
  .شد تظاهرات آردند 

گفته مي شود دراين آشته ها شماري زن و آودك ديده مي شود اما نيروهاي اشغالگر آمريكايي در 
توجيه اين حمله اعالم آردند آه مخفيگاه ابو مصعب الزرقاوي يكي ازاعضاي برجسته گروه القاعده مورد 

  .حمله قرار گرفته است 
ت رهبران وروساي قبايل و احزاب سياسي در جاده اصلي اين شهر تظاهرآنندگان آه بنا به درخواس

  .تجمع آرده بودند با حمله پرچم هايي اقدام جنايتكارانه نظاميان آمريكايي را محكوم آردند
برروي يكي از پارچه نوشته ها نوشته شده بود دروغ بودن الزرقاي همان دروغ بودن سالحهاي آشتار 

  .فلوجه اين گونه ادعاها را رد مي آند جمعي در عراق است و اهالي 
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همزمان با شدت گرفتن دامنه ناامني درشهرهاي عراق ونيز حمله به نيروهاي اشغالگر آمريكايي و 
پليس عراقي  و مسئوالن حكومت موقت در مناطق مختلف، اياد عالوي نخست وزير موقت عراق اعالم 

 نيروهاي را پس از بدست گرفتن قدرت درعراق مسئوليت پرونده امنيتي عراق را به دست همان: آرد
  .به عهده خواهد گرفت و درصورت نياز دربرخي مناطق حالت فوق العاده اعالم خواهد آرد

خبرديگر اينكه سخنگوي نظاميان آمريكايي امروزاز آشته شدن چهار شهروند عراقي و زخمي شدن 
 آژانس امنيت وابسته به نيروهاي سه تن ديگربر اثر انفجاربمبي برسرآاروان شامل آارمندان

  .درجنوب موصل خبر داد " القياره" اشغالگرآمريكايي در منطقه
درحمله افراد ناشناس با گلوله خمپاره به : يك مسئول وزارت آشور عراق ضمن تاييد اين خبر اعالم آرد

رنيزمجروح  تن ديگ5مرآز پليس عراق در منطقه القاطول ، شش تن از نيروهاي پليس عراق آشته و
  .شدند

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   تير1: وزنامه های صبح تهرانر 

 2004 ژوئن 21 -1383 اول تيردوشنبه  -بي بي سي 
در حالی که اخبار و گزارش های مربوط به تصويب قطعنامه اروپا در اجالس شورای حکام آژانس بين 

امه ها منعکس است، روزنامه های صبح دوشنبه تهران محکوميت المللی انرژی اتمی همچنان در روزن
ايران توسط اتحاديه اروپا به جهت نقص حقوق بشر را با اهميت ديده و در صفحات اول خود نقل کرده 

  .اند
 با اشاره به اين که سه روز پيش ماموريت هيات نمايندگی اتحاديه اروپا در مورد حقوق بشر همشهری

خوانده و " بحران سازی جديد اروپا"ر بيانيه ای عليه ايران توسط کشورهای اروپايی را پايان يافت انتشا
نوشته که اين اتحاديه نسبت به آنچه ادامه افزايش شمار موارد نقض حقوق بشر در ايران خوانده عميقًا 

  .ابراز نگرانی کرده است
ات را به تهران دعوت نکرديم که ما  از قول سخنگوی قوه قضاييه نوشته است ما اين هياعتمادروزنامه 

  . را محکوم کنند، اين مذاکراتی دوجانبه بر سر مسايل قضايی بود
روزنامه های هوادار محافظه کاران اشاره ای به بيانيه اتحاديه اروپا در مورد نقص حقوق بشر در ايران 

  .نکرده و در مورد آن سکوت کرده اند
عنا می يابد که همزمان با پايان سفر هيات اتحاديه اروپا به تهران، بی تفاوتی اين روزنامه ها در حالی م

مقامات مذاکره کننده با آنان و از جمله جواد الريجانی، معاون قوه قضاييه اعالم داشته بودند که اعضای 
  .هيات اروپايی از وضعيت حقوق بشر و دستگاه قضايی ابراز رضايت کرده اند

تحاديه اروپا نوشته در مذاکرات هفته گذشته تهران درباره نبود حساسيت  با انتقاد از بيانيه اکيهان
آافی در اروپا نسبت به نقض مكرر حقوق بشر در سرزمين های اشغالی فلسطين و عراق انتقاد شد و 
شرآت آنندگان ايرانی تأآيد آردند اروپا نبايد صرفًا به صدور بيانيه آفايت آند، بلكه بايد از تمام ظرفيت 

  . برای متوقف آردن حمالت اسرائيل به فلسطينی ها استفاده آندخود
در ادامه گزارش روزنامه های تهران درباره قطعنامه اجالس شورای حکام آژانس بين الملی انرژی اتمی، 

  .  از زبان سخنگوی وزارت خارجه نوشته همه چيز به پايان نرسيده استايران
نظر مقامات و "  تعهدات هسته ای خود بازنگری می کندايران در سياست ها و"  با عنواناعتماد

  . شخيصيت های مختلف را منعکس کرده است
 از زبان چند تن از نمايندگان محافظه کار مجلس در صدر اخبار خود خبر داده که جمهوری اسالمی

ظين،  از زبان ماشاهللا شمس الواعآفتاب يزدو " مجلس هفتم پروتکل الحاقی را تصويب نخواهد کرد"
روزنامه نگار اصالح طلب، نوشته است که قطعنامه آژانس حتما سياسی بود و اين ايران است که بايد 

  . تصميم بگيرد که عضويت در باشگاه اتمی جهان به نفع امنيت ملی کشور هست يانه
 تصميم آژانس سياسی بود و تنها تهران با توس و جامعهبه گفته سردبير روزنامه های تعطيل شده 
  .خوش خيالی در انتظار تصميمی حقوقی بود

 در ستون نکته ها، بدون نام بردن از حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی نوشته در کيهان
حالی که مجلس قول داده است آه پروتكل الحاقی را تصويب نكند و احتماًال با ارائه يك طرح، دولت را 

هم " ان پی تی" را لغو آند و شايد به زودی از پيمان هم ملزم خواهد آرد آه تعهدات اجالس تهران
خارج شويم، برخی از مقامات رسمی اعالم آرده اند آه به همكاری با آژانس ادامه می دهيم و روابط 

  .خود را با سه آشور پيمان شكن و باج گير اروپايی هم حفظ خواهيم آرد
 را در اين زمينه، مجلس می زند و مجلس باشد، حرف آخر و اصلی:  تاکيد کرده کهکيهاننکته نويس 

  .هم برای مقابله با زورگويی آژانس، آمريكا و اروپا تصميم جدی گرفته است
 خبر داده است که عده ای به جرم تبليغات در خصوص ظهور امام زمان در شهر قزوين دستگير و شرق

مانی هستند و در هنگام نماز زندانی شده اند که شش نفر آنان عراقی و پيرو فردی به نام سيدحسن ي
  .جمعه قزوين با فرياد اعالم داشتند که سيد حسنی قيام کرده پس مهيای ظهور آقا باشيد

 صدها نفر از اين افراد از دو هفته پيش با جواز عبور زيارتی وارد ايران شده اند و روزنامه شرقبه نوشته 
و جند شهر ديگر کشور خبر داده است  از تجمع دويست نفر از همين عده در قم جمهوری اسالمی
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که با لباس مشکی و پيشانی بند سبز و حمل شمشير و قمه و پالکاردهايی به زبان عربی، چنين 
  . وانمود می کردند که ظهور سيد يمانی را بعنوان نايب امام زمان گرامی می دارند

ران حرکت کرده و بعد از  خبر داده است که اين عده که از قم و قزوين به سوی مسجد جمکاعتماد
 توضيح می دهد که سياست روزبرگزاری اعمال و نمازهای مخصوص متفرق شدند در حاليکه روزنامه 

افراد دستگير شده مدعی ظهور فردی در عراق هستند که او را سيد يمانی می نامند و گفته می شود 
  . بعد از کشتن چند نظامی خارجی در عراق، ناپديد شده است 

 نوشته است درحاليکه مسووالن وزارت بهداشت نسبت به شيوع بيماری هپاتيت ئی در  اتفاقيهوقايع
عراق هشدار می دهند و انفجارها و ترورهای خونبار شهرهای مختلف عراق در صدر اخبار خبرگزاری ها 

 عاليات سخن قرار دارد، مسووالن سازمان حج و اوقاف از آغاز ثبت نام زايران ايرانی برای سفر به عتبات
  .می گويند
در !  مقامات دولتی گفته اند اعزام زايران به اماکن مقدس عراق در دست اقدام نيستاعتمادبه نوشته 

عين حال، يک مقام سازمان حج و زيارت، اظهار داشته هم اکنون امنيت نسبی در کشور عراق برقرار 
  .يران به عتبات عاليات وجود نداردشده است و با شرايط فعلی، مانعی برای ثبت نام و اعزام زا

از قرارداد وزارت نفت با وزارت صنايع و معادن خبر داده که بر اساس آن " پايان پيکان" با عنوان شرق
 ميليون دالر از ساخت پيکان به جهت پرمصرف بودن آن دست خواهد ۴۵٠شرکت ايران خودرو با دريافت 

  .شست
ا حضور رييس جمهور داده که در آن تصميم گرفته شده است  خبر از تشکيل جلسه ای بدنيای اقتصاد

ها موظف  براساس مصوبات اين جلسه، بانک. در سال جاری کارت های اعتباری در کشور رايج شود
  .شده اند تا پايان سال انواع کارت اعتباری الکترونيکی با فن آوری چندگانه را آماده و منتشر کنند
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