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

  

  ق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض حقو
  

  دبير آانون صنفي معلمان دستگير شد  
 2004 ژوئيه 11 -1383  تير21 يكشنبه

سخنگوي سابق آانون صنفي معلمان امروز ساعت , دبير آانون صنفي معلمان و ذاتي, محمود بهشتي
  . روز شنبه بيستم تيرماه جاري دستگير شدند16

عصر امروز : در اين خصوص به خبرنگار ايلنا گفت, ان آموزش وپرورشمسوول دفتر بازنشستگ, معارفي
تعدادي افراد از دادگاه انقالب به منازل آقايان بهشتي و ذاتي با ضبط وسايل منزل آنها اين دو فرد را 

  . دستگير آردند
  .ها و وسايل ارتباطي اين افراد قطع شده است  به دنبال اين دستگيري تلفن: وي افزود

  
  آفتاب توقيف شدامه ماهن
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به گزارش ايسنا در . دادسراى آارآنان دولت و رسانه ها حكم توقيف موقت ماهنامه آفتاب را صادر آرد

پى اعالم شكايت مدعى العموم عليه عيسى سحرخيز مدير مسئول مجله آفتاب وى به توهين به ولى 
انون اساسى ، توهين به مجلس شوراى اسالمى ، نشر اآاذيب به فقيه ، چاپ مطالب عليه اصول ق

در حكم صادره .قصد تشويش اذهان عمومى و سابقه توهين و اهانت به امام خمينى متهم شده است
 آفتاب درباره فقاهت و سياست به قلم محسن آديور ، تغيير قانون اساسى به قلم ٣۵مقاالت شماره 

در .ت ملى در جمهورى اسالمى از موارد اتهام شناخته شده استمصطفى تاج زاده و رهبرى حاآمي
اين حكم همچنين به سوابق تذآر به مدير مسئول آفتاب از سوى هيأت نظارت بر مطبوعات اشاره شده 

 تاآنون ١٣٧٩ماهنامه آفتاب توسط گروهى از روشنفكران دينى و اصالح طلبان مذهبى از سال .است
  .انتشار يافته است

  
ها حكم جلب مديرمسوول روزنامه   بازپرسي دادسراي آارآنان دولت و رسانه6ي  شعبهاز سوي 

  .صادر شد“ توسعه”
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صدور حكم جلب براي قلي شيخي، ) ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 

 پس از چندين بار احضار او از   اين دادسرا6ي  ، عدم حضور وي در شعبه»توسعه«ي  مديرمسوول روزنامه
  . ي مذآور عنوان شده است سوي رييس شعبه

العموم و شاآي خصوصي و اتهام وي  در اين پرونده، مدعي» توسعه«ي  شاآي مديرمسوول روزنامه
  .نشر اآاذيب، توهين و تبليغ عليه نظام است

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  از حاشيه سومين و آخرين جلسه دادگاه علني دآترآقاجري  " ناايل" گزارش خبرنگار
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امت "  نفر از افرادي آه خود را30حدود , در حاشيه برگزاري جلسه دادگاه دآتر سيد هاشم آقاجري
و انقالب  دقيقه در مقابل درب اصلي دادسراي عمومي 8:50از ساعت , آردند  معرفي مي" اهللا  حزب

  . تهران تجمع آردند
اين عده پالآاردهايي در دست داشتند آه در آن خواستار اشد مجازات براي توهين , "ايلنا" به گزارش

  . آننده به مقدسات و مراجع تقليد، شده بودند
فق اهللا بيدار است، از منا  حزب, مرگ بر ضد واليت فقيه, دانند؛ مرگ بر منافق   تجمع آنندگان شعار مي-

  . بيزار است و آقاجري حيا آن، انقالب را رها آن
توانستند بدون هيچ , رسيد   نفر مي60 تا 50 اين عده آه تعداد آنها به همراه تماشاچيان خياباني به -

  . مشكلي در سالن برگزاري دادگاه در طبقه سوم دادسراي عمومي و انقالب تهران حضور يابند
ومي و انقالب تهران در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد حضور اين  مدير روابط عمومي دادسراي عم-

ساختمان دادسرا چند در دارد و ممكن است اين افراد از درهاي ديگر : افراد در مقابل دادگاه گفت
  . ساختمان وارد شده باشند
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اينكه مگر از ما هم اسم و رسم آنها را نداريم آه بدانيم افراد عادي هستند يا نه، ضمن : وي افزود
ممانعت شده است آه از حضور آنها هم جلوگيري , حضور آساني آه در اين جلسه علني هستند

  شود؟   
هايي شد اما از حضور    خانواده دآترآقاجري به حضور اين افراد اعتراض داشتند آه باعث ايجاد درگيري-

  . ها جلوگيري به عمل آمد  خبرنگاران در اين صحنه
 به دادگاه شعارهاي تجمع آنندگان باال 8:50هنگام ورود دآتر آقاجري در ساعت , گزارش براساس اين -

  . زدند  گرفت آه همزمان با آن طرفداران آقاجري نيز آف مي
, محمد توسلي, محسن آديور, تبار  علوي, زاده  تاج,  تعدادي از فعاالن سياسي از جمله؛ دآتر يزدي-

دس ميرخاني و دو نفر از همكاران آقاجري در دانشگاه به نامهاي مهن, عرب سرخي, نگار  محمد بسته
  . دآتر اآبري و دآتر زرگر نژاد در دادگاه حضور داشتند

  . خواهر و دو دختر آقاجري نيز در جلسه امروز دادگاه شرآت داشتند,  مادر-
اش آه   ه خانوادهخطاب ب,  آقاجري هنگام ورود به دادگاه با اشاره به حضور تجمع آنندگان در سالن-

  . ها آارشان همين است  اين, شما ناراحت نشويد: نسبت به اين موضوع معترض بودند، گفت
 قاضي اسالمي پس از ورود به جلسه دادگاه به مسووالن حراست اعالم آرد آه مسووليت نظم بيرون -

  .  خواهد آردجلسه را ترك, دادگاه با وي نيست و در صورت ايجاد سر و صدا در بيرون دادگاه
  .  دقيقه طول آشيد15:15 تا 10:15 دادگاه از ساعت -
 دقيقه توانستند به نوبت در دادگاه حضور يابند و 13:30ها از ساعت    عكاسان مطبوعات و خبرگزاري-

  . عكس بگيرند
از آنم و   از همه خبرنگاران تشكر مي:  هاشم آقاجري در پايان جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت-

از طرف دادگاه از همه خبرنگاران محترم , اينكه اجازه ضبط مكالمات جلسه دادگاه به آنها داده نشد
  . آنم  عذرخواهي مي

  
 دانشگاه از اقدام اتحاديه در نوشتن نامه به آميسارياي عالي حقوق بشر سازمان 48: عبداهللا مومني

  ملل حمايت آردند
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 دانشگاه آشور با ارسال 48انجمن هاي اسالمي دانشجويان : ر تشكيالت دفتر تحكيم وحدت گفت دبي

نامه اي از اقدام شوراي مرآزي اتحاديه در نوشتن نامه به آميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل 
  .حمايت آردند

ر نامه دانشگاه هاي مذآور آمده د: با بيان اين مطلب افزود" ايلنا" عبداهللا مومني در گفت و گو با خبرنگار
  است؛

 تير در حالي سپري شد آه علي رغم تمام وعده هاي داده شده هيچ 18پنجمين سالگرد فاجعه 
اقدامي براي معرفي و مجازات عاملين وآمرين اين فاجعه از سوي مقامات مسوول صورت نگرفته است 

نان به عنوان متهم به زندان مي افتند و هنوز از سوي ديگر با وارونه سازي اين پرونده دانشجويان و جوا
 در بند به سر مي برند و هر سال نيز دانشجويان زيادي در اقصي 78 تير 18چند نفر از بازداشت شدگان 

نقاط ميهن عزيزمان به زندان افتاده يا از تحصيل محروم مي شوند، ضمن اينكه سعي مي شود با ايجاد 
 خاطره اين روز از اذهان زدوده شود و حق برگزاري يادبود اين فاجعه فضاي امنيتي در آشور حتي ياد و
  .از مردم و دانشجويان سلب شود

آنند؛ از آنجا آه هيچ اميدي به احقاق   انجمن هاي اسالمي دانشجويان امضا آننده اين نامه اعالم مي
ز اقدام شور اي مرآزي  ندارند، حمايت خود را ا82 تير و خرداد 18حقوق از دست رفته دانشجويان در 

  .دفتر تحكيم وحدت به خاطر نوشتن نامه به آميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل اعالم مي آنند
  :مومني دانشگاههاي امضاء آننده اين به را به شرح زير معرفي آرد

  عالمه طباطبايي -1
   صنعتي شريف -2
   اميرآبير -3
   شهيد بهشتي -4
   تربيت معلم تهران -5
  لزهرا  ا-6
   اصفهان و علوم پزشكي -7
   مخابرات -8
   خواجه نصيرالدين طوسي -9

   صنعتي اصفهان -10
   علوم پزشكي ايران -11
   شهيد چمران اهواز -12
   شهيد عباسپور -13
   شهيد رجايي -14
   علوم پزشكي اهواز -15
  علم و صنعت -16
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   باهنر آرمان -17
   شهرآرد -18
   امور اقتصادي -19
   آرمانشاه  رازي-20
   علوم پزشكي بوشهر -21
   لرستان -22
   اراك -23
   فردوسي و علوم پزشكي مشهد -24
   علوم پزشكي اراك -25
   تربيت معلم تبريز -26
   اردبيل -27
   علوم پزشكي آرمانشاه -28
   علوم پزشكي آاشان -29
   ياسوج -30
   تربيت معلم سبزوار -31
   علوم پزشكي اردبيل -32
    مازندران-33
   علوم پزشكي گيالن -34
   سيستان بلوچستان -35
   علوم پزشكي زابل -36
   صنعتي سهند تبريز -37
  )توسعه و پيرو خط امام سابق ( انجمن دانشگاهي جمهوري خواهي يزد -38
   علوم پايه دامغان -39
   علوم پزشكي شهر آرد -40
   خليج فارس -41
   سمنان -42
   ايالم -43
  ي  زاهدان علوم پزشك-44
   اروميه -45
   شيراز و علوم پزشكي -46
   بوعلي سينا و علوم پزشكي همدان -47
   علوم پزشكي لرستان -48

تکذيب سه عضو شوراي مرکزي تحکيم وحدت در مورد نامه اين شورا به کميسارياي عالي حقوق بشر 
  سازمان ملل
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تا مشخص شدن : اند  ، آورده"ايلنا" اي به   تحكيم وحدت طي نامهسه عضو شوراي مرآزي تشكيالت دفتر

داريم؛ تا اطالع ثانوي به غير از دو   وضعيت توافقات صورت گرفته و تقسيم آار درون اتحاديه اعالم مي
اي بنام اتحاديه و شوراي مرآزي آن   هر بيانيه" جزاير سه گانه ايراني خليج فارس " بيانيه در خصوص 

  .اهت قانوني استفاقد وج
فقيه ، مهدي مومني و مجيد   سعيد رضوي" در بخشي از اين نمابر آه به امضاي " ايلنا " به گزارش
سه عضو شوراي مرآزي دفتر تحكيم وحدت رسيده، با تكذيب صدور هرگونه بيانيه به " بابايي  حاجي

اي منتسب به شوراي مرآزي     اخيرٌا نامه: آميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد، آمده است 
دفتر تحكيم وحدت خطاب به آميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر گرديده است، با 
توجه به عدم اطالع جمعي از اعضاي شوراي مرآزي دفتر تحكيم وحدت از اين نامه و هم چنين قانون 

ه به شوراي مرآزي دفتر تحكيم هاي مكرر برخي از اعضاي شوراي مرآزي، انتساب اين نام  شكني
  .نمائيم  وحدت را تكذيب مي

برخي از دوستان، با : در اين نمابر با اشاره به برخي مشكالت تشكيالتي اين اتحاديه تصريح شده است
طرح برخي مسايل آه خالف تعهدات و توافقات قبلي بوده است، قصد اخالل در پيشبرد امور اتحاديه و 

سازي براي فروپاشي اتحاديه را دارند و ما خوشبينانه اين   در آن به منظور زمينهايجاد شكاف و انشقاق 
  . گذاريم  اقدامات را به حساب تحليل غلط دوستان از شرايط مي

 
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
 هرگز منجر 90ي  اعده در دههها ميان عراق و الق ي اطالاتي سناي آمريكا، تماس براساس گزارش آميته

به ايجاد روابط رسمي ميان اين دو نشده و هيچ مدرآي دال بر آمك عراق در انجام حمالت القاعده 
  . وجود ندارد
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ي اطالعاتي  به نقل از خبرگزاري رويتر، گزارش آميته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سپتامبر و اعالم عدم يافت مدارآي 11 آمريكا، يك ماه پس از انتشار گزارش آميسيون تحقيق سناي
  . شود دال بر روابط ميان عراق و القاعده در سطح همكاري، اعالم مي

ترين توجيه بوش  هاي آشتار جمعي و توان عراق در توليد مواد ميكروبي و شيميايي، اصلي وجود سالح
ي سنا  ها در عراق آشف نشده و آميته ود؛ اما تاآنون هيچ گونه از اين سالحبراي حمله به عراق ب

هاي آشتار جمعي عراق يا اغراق  ي سالح ي اطالعاتي درباره هاي آميته معتقد است آه در اآثر قضاوت
  . شده يا بدون حمايت منابع اطالعاتي موثق است

ديك چني، .  ميان عراق و القاعده تاآيد دارندبوش و مشاورانش همچنان بر اظهارات خود مبني بر ارتباط
 سپتامبر 11گويد آه ممكن است هنوز هم مدارآي از نقش عراق در حمالت  معاون بوش با تاآيد مي

  (!) پيدا شود 
هايي ميان  سازمان سيا به اين نتيجه رسيده بود آه تماس: ي منتخب سنا آمده است در گزارش آميته

ي رسمي و  ها نتوانستند اثبات وجود يك رابطه  وجود داشته؛ اما اين تماس90ي  عراق و القاعده در دهه
  . جدي باشند

ي  ارزيابي سازمان سيا حاوي هيچ مدرآي دال بر مشارآت يا توطئه: ي اين گزارش آمده است در ادامه
  . هيچ اطالعات ديگري نيز در اين زمينه وجود ندارد. ي القاعده نيست عراق در حمله

اي از  پايه هاي نادرست و بي ته درآل به اين نتيجه رسيده است آه سازمان سيا ارزيابياين آمي
  . تهديدهاي عراق داشته است

پس از انتشار اين گزارش، پت رابرتس، رييس جمهوري خواه اين آميته گفت آه اگر قانون گذاران 
  .آرد دانستند، آنگره هرگز حمله به عراق را تاييد نمي حقيقت را مي

شد،  ي اين آميته نيز گفت آه ترديدي ندارد اگر ماهيت واقعي تهديد شناخته مي موآرات برجستهد
  . شد ي تاييد جنگ هرگز تصويب نمي قطعنامه

: در اين گزارش آه به انتقادهاي گسترده از جورج تنت، مدير سازمان سيا اختصاص يافته، آمده است
هاي اطالعاتي پنهان نگه داشته و به اين  سيا و ديگر آژانسسازمان سيا اطالعات آليدي را از تحليلگران 

هاي  ي سالح ي آمريكا، اظهارات نادرستي درباره ترتيب باعث شد بوش و آالين پاول، وزير امور خارجه
  . آشتار جمعي عراق داشته باشند

  .اگر نه همه؛ اما اآثر مشكالت ريشه در ضعف مديريت سنا دارد: در اين گزارش آمده است
حقيقت اين است زماني آه : گويد سناتور جان آري، نامزد دموآرات انتخابات رياست جمهوري آمريكا مي

  .رسد و نه جاي ديگر ها به آاخ سفيد مي رسد، مسووليت موضوع به امنيت ملي مي
اي هاي اطالعاتي خواند؛ اما از تصميم بر هاي آژانس بوش اين گزارش را ارزيابي مفيد از نواقص و آاستي

  . هاي آشتار جمعي عراق دفاع آرد ي سالح غاز جنگ و اظهاراتش قبل از جنگ دربارهýآ
دانيم آه صدام توان ساخت داشته  ايم؛ اما مي هنوز انباري در عراق پيدا نكرده: وي در سخنان خود گفت

  . جهان بدون صدام مكان بهتري است. است
آژانس از اين : ا، در واآنش به اين گزارش گفتمك الگلين، جانشين موقت جورج تنت رييس آنوني سي

هاي اطالعات ملي ايجاد  ها براي ارزيابي اشتباهات عبرت گرفته و تغييراتي از جمله بازنگري در ديدگاه
  . آرده است
ها نادرست بوده؛ اما  آنيم آه دو سال قبل قضاوت اگر چه فكر مي. ما اينها را فهميديم: وي گفت

  . ايم مان به بعد بهتر عمل آردهدانيم آه از آن ز مي
درآل ما براساس ادعاهاي نادرست به جنگ : گويد ي سنا مي هاي برجسته فلر، از دموآرات جي راك
دانستيم، سنا با تاييد سه چهارم قانونگذاران به آغاز  دانيم، مي اگر ما آن چه را آه اآنون مي. رفتيم

  . داد جنگ راي مثبت نمي
هاي  ي بدون پاسخي نيز مطرح شده است؛ از جمله اختالفات ميان ارزيابيها در اين گزارش سوال

صدام درصدد : براي مثال در اين گزارش آمده است.  در رابطه با عراق2002سري اطالعات ملي در سال 
هاي ميكروبي بود؛ اما  ساخت هواپيماهاي بدون سرنشيني است آه قادر به حمله به آمريكا با سالح

  . ضيحي در اين رابطه نداده استسازمان سيا تو
ي اطالعاتي را خواستار شده و بوش گفته  گذاران، تغيير فوري در جامعه فلر و ديگر قانون رابرتس، راك

  . باشد است آه در انتظار همكاري با آنگره در اين رابطه مي

  
   آشور ديگر آشيده شده است20يي به  ي بازار سياه هسته تحقيقات درباره:البرادعي

  آمريكا نيز در بين اين آشورهاست
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يي مورد درخواست  ي تسليحات هسته ي بازار سياه تامين آننده تحقيقات درباره: محمد البرادعي گفت
هاي آمريكاي شمالي   آشور آشيده شده است آه برخي از آنها شرآت20آشورها به بيش از 

  . هستند
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، يك ديپلمات ارشد ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . ها در آمريكا است اظهار داشت آه مقر برخي از اين شرآت
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ي سوريه و عربستان  تحقيقاتي درباره: اين ديپلمات آه خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت
اند  يي بوده شود آه آيا آنها نيز جزء خريداران در بازار سياه هستهسعودي نيز در جريان است تا مشخص 

ي شمالي، ليبي و عراق با عبدالقديرخان، دانشمند  يا نه؟ تاآنون مشخص شده است آه آره
  . اند ي وي در ارتباط بوده يي پاآستان و تعدادي از عناصر شبكه هسته

  . يي ثابت نشده است  و عربستان از بازار سياه هستهاما هنوز خريد سوريه: اين ديپلمات در ادامه افزود
  . ها در آمريكا مستقر است؛ اما نام آن را فاش نكرد اين ديپلمات افزود آه حداقل يكي از اين شرآت

  .ها نيست المللي انرژي اتمي در جريان آار اين شرآت وي بيان داشت آه آژانس بين
  

  وثر در آينده عراق  و نيروهاي مدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  .جوار عراق خواست تا در امور داخلي عراق دخالت نكنند غازي عجيل الياور از آشورهاي هم
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 غازي عجيل الياور، - چاپ لندن-ي الزمان به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي تلويزيوني الشرقيه اظهار داشت آه آشورش مخالف  وگو با شبكه فترييس جمهور موقت عراق در گ
  .اش است هر نوع دخالت در امور داخلي

المللي براي مورد هدف قرار دادن  وي در ادامه با تاآيد بر اينكه عراق محلي براي استقرار نيروهاي بين
  .اشدآشورهاي همجوار نيست، قول داد آه آشورش عنصر ثبات و صلح در منطقه ب

ياور تاآيد آرد آه منافع مشترك و احترام متقابل مسايلي هستند آه بر روابط عراق با آشورهاي جهان 
  .آند فرمايي مي حكم

  .ما دوستان آمريكا هستيم، اما تابع آسي نيستيم: وي ادامه داد
دم ع: رييس جمهور موقت عراق با حمايت از حق آشورش در حفظ مرزها و امنيت شهروندان آن گفت

  .ي در معرض خطر قرار گرفتن امنيت آشور است ثبات عراق به منزله
وگو اظهار داشت آه افرادي به صورت غير قانوني از آشورهاي مختلف وارد  ي اين گفت وي در ادامه
  .شوند عراق مي
ه حل ميان اين قانون يك راه: ي قانون امنيت ملي آه به تازگي به تصويب رسيده است، گفت ياور درباره

  . قوانين اضطراري و عرفي است و با توجه به شرايط فعلي عراق صادر شده است بين
بندي مشخص براي بازگرداندن امينت در  رييس جمهور عراق در ادامه به عدم توانايي در تعيين يك زمان

ي عراق اعتراف آرد و گفت آه اين مساله تا زمان آماده شدن معيارهاي امنيتي و تعيين ميزان همكار
  .شهروندان امري مطرود است

ي بخشيدن  وي تاآيد آرد، آشورش درصد است تا مذاآراتي را با آشورهاي دوست و برادر درباره
  .ها انجام دهد هاي عراق و غرامت قرض

  
  يک هزار کودک عراقی در بند نيروهای آمريکايی هستند : صليب سرخ

  2004 ژوئيه 10 -1383  تير20شنبه 
لی از وجود بيش ازيک هزار کودک عراقی در زندانهای نيروهای اشغالگر آمريکايی صليب سرخ بين المل
  . دراين کشور خبرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اخبار اليوم قاهره، فلوريان ويستوال نماينده صليب سرخ بين 
زداشتگاه در نواحی مختلف  با6اسامی کودکان عراقی دربند را درجريان بازديدی که  از : الملل گفت 

  .عراق در فاصله ماههای ژانويه تا می ميالدی انجام داده است، اعالم کرد
  .آمارواقعی کودکان عراقی دربند آمريکايی ها احتماال بيشتراز تعداد اعالم شده، است: ويستفاول گفت 

 
ر در گردهمايي ملي ي عراقي با اشغال آشورشان توسط آمريكا، از حضو تعدادي از مخالفان برجسته

  .آنند هاي بيشتر، خودداري مي ماه جاري با هدف حمايت از دولت عراق و جلوگيري از شورش
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ي گاردين، اين آنفرانس ملي سه  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي ويژه سازمان ملل در امور عراق و در جهت تالش براي  ندهروزه به پيشنهاد اخضر ابراهيمي، نماي

  .شود مشروعيت و اعتبار بخشيدن به دولت جديد اين آشور برگزار مي
 100قرار است در پايان ماه جاري، يك هزار عراقي براي حضور در اين نشست و انتخاب يك شوراي ملي 

 و يا رد قوانين پيشنهادي دولت عراق با دو سوم اين شورا قدرت تاييد بودجه. نفره در بغداد گردهم آيند
  .اآثريت آرا را دارد

هاي برجسته از جمله تعدادي از اعضاي شيعه و سني مخالف  اما در اولين مانع، چند تن از شخصيت
  .اشغالگري، اين دعوت را رد آردند

راي حضور هيچ مانعي ب: گويد ي آرد و رييس اين آنفرانس مي  ساله66فواد معصوم، سياست مدار 
  .آس وجود ندارد

توانند در آن  هاي سياسي مي ي احزاب و گروه آنفرانس فقط براي حاميان آمريكا يا دولت نيست؛ همه
  .شرآت آنند
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ها اعتبار شوراي حكومتي عراق را آه سال گذشته توسط پل برمر، حاآم آمريكايي عراق  عراقي
ها در اين  بر آن است آه با گنجاندن تعدادي از گروهاآنون اميدها . تشكيل شد، زير سوال برده بودند

  .ها آاسته شود آنفرانس، مشروعيت مورد نياز دولت تامين شده و از درگيري
ما اميد يك انطباق و . اين آنفرانس تاثير خود را بر شرايط امنيتي خواهد داشت: گويد دآتر معصوم مي

  .هماهنگي سياسي را داريم
 تن از اعضاي سابق شوراي حكومتي، با هدف انتصاب شرآت آنندگان در 20 نفره شامل 90ي  آميته

مداران برجسته،  هاي عراق و بقيه از سياست نيمي از آنها از استان. اين آنگره تشكيل شده است
  .باشند ها، روساي قبايل، هنرمندان و دانشمندان مي دانشگاهيان، رهبران مذهبي تمام فرقه

 سال گذشته براي انتخاب شوراي حكومتي پيشنهاد شد؛ اما با انجام نشست مشابه ديگري ماه مه
  .ها توسط برمر اين موضوع منتفي شد انتصاب

ها در اين  حضور بعثي: گويد  مي صادق الموسايي، مشاور سياسي حزب پادشاهي و از اعضاي آميته
خواهيم اين   ما نمي.ها خواهد بود ي درگيري ها نيايند به معني ادامه اگر بعثي. جلسه مهم است

  .شوراي ملي يك نسخه از دولت باشد، اآنون ديگر زمان صدام نيست
  .اي به آميته اعزام آرده است مقتدي صدر، روحاني جوان شيعه، دعوت را رد آرده است و تنها نماينده

قيس جواد العاسري، سياست مدار ناسيوناليست عرب و اميد ندمي، استاد سكوالر اهل تسنن و 
ري، روحاني تندروي اهل تسنن و رييس انجمن روحانيون مسلمان، از آساني هستند آه اين الظا

  .شيخ جواد الخليسي از روحانيون پرنفوذ شيعه نيز دعوت حضور را نپذيرفته است. دعوت را رد آردند
 

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

ت اهللا هاشمی رفسنجانی ديدار سيد عبدالعزيز حکيم رييس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق با آي
  . و گفتگو کرد
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به گزارش خبرگزاری مهر، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار با حساس و خطير توصيف 

حفظ تماميت ارضی عراق و يکپارچگی آن مورد تاکيد و : کردن شرايط و تحوالت جاری در تهران گفت
  . ری اسالمی استنخواست جمهو

تاريخ گواه : آيت اهللا هاشمی رفسنجانی با اشاره به روحيه ضد اشغالگری مردم مسلمان عراق گفت
اين مهم است که مردم عراق اعم از سنی و شيعه حضور درازمدت اشغالگران را نمی پذيرند و بايد 

  .هرچه سريعتر سرنوشت مردم عراق به خود آنها سپرده شود
ص مصلحت نظام تشکيل دولت موقت در عراق را در نوع خود مثبت در جهت مقدمه رييس مجمع تشخي

مايليم برای کاهش مشکالت مردم عراق با اين دولت : انتقال کامل قدرت به مردم داشت و گفت
  .همکاری و مساعدت کنيم

در آيت اهللا هاشمی رفسنجانی سياست جمهوری اسالمی ايران را نسبت به دولت عراق عدم مداخله 
مواضع اصول ايران مبتنی بر تدوين قانون اساسی عراق توسط : امور عراق و مثبت ذکر کردو گفت

خودمردم و برقراری انتخاباتی سالم و احترام به خواست و رای مردم در تشکيل حکومت مورد خواست 
  .اکثريت است

وجهی و ناديده رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مشکل جدی اشغالگران در عراق را سعی در بی ت
آمريکا که اين خود منطبق با دمکراسی و آزادی مورد ادعای : گرفتن خواست مردم عراق دانست و گفت

  . اشغالگران است
آيت اهللا هاشمی رفسنجانی بر ضرورت محاکمه عادالنه ديکتاتور عراق صدام حسين و رسيدگی به 

  .گ تحيلی تاکيد کرد سال جن8جرائم اتهامات اساسی آن در قبال مردم ايران طی 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  روزنامه های امروز تهران
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روزنامه های امروز صبح تهران از آرامش در هجده تير در کشور خبر داده و در ضمن از انتقاد های امام 

اد رهبر جمهوری اسالمی برای طراحی لباس ملی برای مردان جمعه تهران به لباس زنان و پيشنه
  .نوشته اند

 مديرکل سياسی انتظامی استانداری تهران با عادی توصيف کردن وضعيت  ايرانبه نوشته روزنامه
  .  نفر که در پی ايجاد تحرکاتی بودند، خبر داد١٠ تير، از دستگيری کمتر از ١٨شهر در سالروز 

  .  شهرهای دانشگاهی کشور هم آرام بوده است نوشته که بقيهرسالت
 در مقاله ای ابراز نگرانی کرده آرامشی که مردم به کشور هديه دادند از سوی مسئوالن چک اعتماد

  .سفيد امضايی به نظر آيد و خدا می داند که آن ها با اين چک چه ها کنند
 ای برای ورود به   به عنوان فلسفه خبر داد که امام جمعه موقت تهران از شهوت جنسیوقايع اتفاقيه

توجهات زنان حتی با معطر کردن خود در کنار : کاخ با عظمت زندگی و تشکيل خانواده ياد کرد و گفت
  .شود تا جوانان ديگر تن به ازدواج ندهند و اين ضربه بزرگی به زنان جامعه است مرد بيگانه سبب می 
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 در عنوان جمهوری اسالمیه ای به همدان، روزنامه در گزارش روزهای پايانی سفر آيت اهللا خامن
بزرگ صفحه اول از انتقاد رهبر جمهوری اسالمی از گسترش مفاسد اجتماعی در کشور خبر داده اما 

 در عنوان اصلی خود نوشته است رهبر از کسانی که به علت رفتار ظاهری بعضی از جوانان همشهری
  . جامعه را محکوم می کند انتقاد کرده است

به نوشته اين روزنامه متعلق به شهرداری تهران، آيت اهللا خامنه ای گفته است که جوانان کشور پاک، 
  . مومن و با نشاط هستند و به اسالم و انقالب و ايران هم خيلی عالقمندند

 با عنوان پيشنهاد طرح لباس ملی از سوی رهبر، گفته های آيت اهللا خامنه ای را در همدان نقل شرق
ده که گفت از زمان رياست جمهوری خود در شورای عالی انقالب فرهنگی، طرح لباس ملی برای کر

مردان را مطرح کرده و گفته است آفريقايی ها لباس های ملی خودشان را دارند و در مجامع جهانی هر 
ز کس لباس ملی خود را دارد، ما در جايی رييس جمهوری را ديديم که لباس ملی اش عبارت بود ا

يک دامن تقريبًا تا حدود زانو، و هيچ ! پاهای او هم لخت بود! مرد بزرگ، دامن پوشيده بود! دامن
عرب ها با تفاخر، لباس ملی . اين، لباس ملی اوست، ايرادی هم ندارد. احساس حقارت هم نمی کرد

  .خودشان را می پوشند
ی را به اسرائيل موضوع مقاالت  سفر رييس آژانس بين المللی انرژی اتمکيهان و جمهوری اسالمی

  .خود قرار داده و بر اساس آن به انتقاد از محمد البرادعی پرداخته اند
 نوشته ما که از پشت پرده آژانس و تعامل آن با رژيم اسرائيل با خبريم و می دانيم جمهوری اسالمی

هرچه بيشتر امضا کنيم، ما که می دانيم . آژانس بين المللی انرژی اتمی، ابزاری است دردست آمريکا
  .بيشتر به دست و پای خود قيد و بند می زنيم

راه درست از اول اين بود و اکنون نيز همين است که بدون اعتنا " نوشته جمهوری اسالمیسرمقاله 
  ."فعاليت اتمی را با قدرت و قوت ادامه دهيم, به مطالبات غيرقانونی آژانس و اربابانش 

قل جمله ای از البرادعی نتيجه گرفته که تهديد به ارجاع پرونده هسته ای ايران  در مقاله ای با نکيهان
به شورای امنيت توخالی بوده و آژانس با وادار کردن جمهوری اسالمی ايران به امضای پروتکل الحاقی، 

گرفتن اجازه بازرسی های سرزده و دريافت تمامی اطالعات مربوط به فعاليت های هسته ای 
  .به هدف خود رسيده استکشورمان، 

اکنون بايد از برخی مسئوالن گاليه کرد که چرا طی دو سال اخير به هشدارهای مستند " نوشته کيهان
آيا . و همراه با شواهد و قرائن از سوی دلسوزان توجهی نکرده اند و از تهديد با تفنگ خالی ترسيده اند

  ." عاقالنه استNPTمانهنوز هم ادامه همکاری با آژانس و باقی ماندن در پي
 شرقدر ادامه بحث روزنامه های تهران درباره محاکمه صدام حسين و احتمال طرح شکايت های ايران، 

طرح تشکيل دادگاه برای : از قول رييس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس گزارش کرده که گفته است
  .ستمحاکمه غيابی صدام در کشور هم اکنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام ا

محمدتقی محصل همدانی، نماينده بافق و مهريز، در رابطه با تنظيم شکواييه ای عليه صدام حسين، 
رييس جمهوری سابق عراق، گفته است ما به جهت بين المللی نبودن و عدم استقالل اين دادگاه 

ولت آن را صالحيت آن را نپذيرفته ايم چرا که به رغم معرفی دولت موقت به جهت مستقل نبودن اين د
  . زير نفوذ آمريکايی ها می دانيم

  . از سفر قريب الوقوع نخست وزير عراق به ايران خبر داده استجمهوريتدر همين حال 
 خبر از درگيری های تازه ايران در مرزهای کشور با ترکيه داده و نوشته است که نيروهای همشهری

  . ژاک برخورد کردند و با آنان درگير شدندپ) گروه(ايرانی با تعدادی از عناصر مسلح تجزبه طلب 
ک در ارتفاعات مشرف به روستاهای .ک. تن از اعضای پ١٠٠به نوشته اين روزنامه، تازگی ها بيش از 

مرزی ايران در داخل خاک عراق مستقر شده اند و آنها در آخرين اقدام، تعداد قابل توجهی سگ برای 
  .داستفاده در عمليات خود به کار گرفته ان

   توسط  ايرانی  قايق  سه  بازداشت  به  وزير کشور با اشاره  انتظامی  امنيتی  معاوناعتمادبه نوشته 
   از منابع  دقيق  اطالع  کسب  بيشتر را به  و توضيحات  هستيم  موضوع  گفته پی گير اين  کويتی نيروهای
  . کرده است  کشور موکول  جنوبی  مرزی یها  در استان  ايران  مرزی های  در استانداری  و مسوول مطلع

 دهه، مرکز موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به فکر ٣ خبر داده که پس از گذشت جام جم
تجهيز ارکستر سمفونيک افتاده و با اختصاص بيش از يکصد هزار دالر برای تجهيز ارکستر سمفونيک، 

  .ازه ای پيدا کندترتيبی داده است که امسال صدای اين ارکستر لحن ت
 از برگزاری سومين جلسه محاکمه هاشم آغاجری خبر داده که صبح شنبه شده و نوشته از کيهان

حزب اهللا بيدار است از "ساعت اوليه صبح امروز عده ای باتجمع دربرابر ساختمان دادگاه با شعارهای 
خواستار " کن انقالبو رها کنمنافق بيزار است، مرگ بر منافق، مرگ بر ضد واليت فقيه و آغاجری حيا

  .شدند" اهانت به مقدسات"برخورد قاطع دادگاه با آغاجری به خاطر 
متهم همانند جلسه قبل با عصا وارد دادگاه شد و اعتراض کنندگان به شعار مرگ "به نوشته ک زمانی

ی از وی حمايت بر منافق پرداختند و از آن طرف طرفداران آغاجری با کف زدن و شعارهای درود بر آغاجر
  ."کردند

رئيس دادگاه با اعالم اين که اگر صدايی از بيرون جلسه و در راهروها بلند شود  "کيهانبه نوشته 
  ."دادگاه را تعطيل خواهد کرد از مسئوالن حفظ امنيت دادگاه خواست معترضان را ساکت کنند
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