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

  
 آاظمي)هرا ز(زيباپرونده 

  
  هشدار اتاوا به تهران در مورد دادگاه زهرا کاظمی

 2004 ژوئيه 13 -1383  تير23سه شنبه  -ايسنا 
دولت آانادا در خصوص صدور مجوز برای حضور ناظران آانادايی : ی چاپ آانادا مدعی شد يك روزنامه

  . داده استی زهرا آاظمی به تهران هشدار  برای حضور در دادگاه رسيدگی به پرونده
از : ی آانادا مدعی شد ی تورنتو استار با انتشار اين خبر به نقل از بيل گراهام، وزير امور خارجه روزنامه

  .خواهند ناظران آانادايی در دادگاه زهرا آاظمی حضور يابند نيت دولت ايران مشخص است آه آنها نمي
تواند از طريق اقدامات  دار داده است آه ميی آانادا هش بنابر ادعای اين روزنامه، وزارت امور خارجه

  . العمل نشان دهد ی سخت اقتصادی يا ديپلماتيك، عكس جويانه تالفي
ی ياد شده دولت ايران هنوز چهار روز برای تغيير نظرش و  اين در حالی است آه بنابر ادعای روزنامه

ی زهرا آاظمی فرصت دارد چرا آه  صدور مجوز برای حضور ناظران آانادايی در جريان رسيدگی به پرونده
  .ی آتی آار خود را آغاز آند ی هفته اين دادگاه قرار است شنبه

  
  سرآوب و نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايران

  
 تيربه طرزمشكوآي از پنجره اتاقش به پائين 18دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف آه در آستانه سالگرد

  . دادپرت شده بود، جان خود را ازدست
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دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف آه در پي پرت شدن از طبقات خوابگاه » مهدي حيدري خليلي«
مغزي طي دو  اين دانشجو آه به علت مرگ .در بيمارستان بستري بود، به ديارباقي شتافت) ٣ (طرشت

 ٢٣ ستري بود، ساعاتي پيش در زمان مالقات امروز ب) ص(هفته گذشته در بيمارستان حضرت رسول 
  .تيرماه، فوت آرد

تشييع ) ص( دقيقه از مقابل بيمارستان حضرت رسول ٣٠/٨ پيكر اين جوان دانشجو، فردا صبح ساعت 
  .خواهد شد

  
ساز نگراني فرهنگيان  اي بازداشت دو تن از اعضاي خود را زمينه سازمان معلمان ايران در اطالعيه

  .دانست
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باال بردن هزينه هاي : اي از آن به خبرگزاري فارس نمابر شد، آمده است  آه نسخه در اين اطالعيه
 اجتماعي براي شهروندان امري منطقي نبوده و حاصلي جز انفعال بدنبال نخواهد -فعاليت هاي مدني 

  . داشت
ازمان معلمان ايران انتظار دارد؛ مسووالن قضايي با شفاف سازي و س:  آمده است در ادامه اين اطالعيه

  . اطالع رساني دقيق در چارچوب قانون، فضاي ياس آور آنوني در ميان فرهنگيان را تصحيح نمايند
  . اين اطالعيه همچنين خواستار حمايت وزارت آموزش و پرورش از دستگير شدگان شده است

مي و انقالب تهرا پيش از اين در واآنش به دستگيري دو نفر از اعضاي مدير روابط عمومي دادسراي عمو
  . دستگيري اين عده به دليل اتهامات غير صنفي صورت گرفته است: سازمان معلمان گفته بود

  
  حمايت از اقدام اعتراضي زندانيان اعتصابي زندان اوين

 2004 ژوئيه 13 -1383  تير23سه شنبه  -)در تبعيد(آانون زندانيان سياسي ايران
 1383 تيرماه 15اند، رژيم در تاريخ  اي آه زندانيان اعتصابي در زندان اوين منتشر آرده بنا بر اطالعيه

اعضای خانواده پيمان پيران، يكي از ندانيان اعتصابي را مورد تعرض قرار داده و نيروهاي سرآوبگر آن 
. ها را آواره آرده است ا به زور تخليه و آنها ر ضمن ضرب و شتم اين خانواده، آپارتمان مسکونی آن

  . اند  اسباب و اثاثيه اين خانواده نيز به محل نامعلومی انتقال داده شده و در آپارتمان را پلمپ کرده
جوی خود در  پيمان پيران که خود به اتهام حمل يك دوربين عكاسي برای عکسبرداری از دوست دانش

هاي اجتماعی  ب، به شش سال زندان و ده سال محروميت از فعاليتجريان محاکمه او در دادگاه انقال
اش،  ي رژيم در مورد حانواده  محکوم شده است، در اعتراض به حكم زندانش و اقدامات سرآوبگرانه

دست به اعتصاب غذا زده و گروهی از زندانيان سياسي ديگر که در سالن شماره يك زندان اوين بسر 
  . اند و برخاسته و همراه او اعتصاب غذا آردهبرند به حمايت از ا مي

هاي زندانيان سياسي به مورد اخير در مورد خانواده پيمان پيران  اعمال سرآويگرانه رژيم در مورد خانواده
رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي بعد از به دست گرفتن قدرت و بازگشائي زندانهاي . شود محدود نمي

هاي  ها هزار تن از فعاالن، اعضاء و هوادارن سازمان نجه و اعدام دهرژيم ستم شاهي، دستگيري و شك
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اي مورد اذيت و آزار قرار داده  ها را نيز در سطح گسترده ، خانواده هاي آن1360سياسي مخالف در دهه 
ها، با  ايجاد سياست رعب و وحشت در ميان خانواده. و در موارد متعددي دستگير و اعدام آرده است

  .         گيرد  وحشت در جامعه، تضغيف روحيه و شكستن مقاومت زندانيان سياسي صورت ميهدف ايجاد
ضمن محكوم نمودن اقـدامات ضدانـساني و سـرآوگرانه رژيـم در      ) در تبعيد (آانون زندانيان سياسي ايران   

ان برچيـده   ها و حمايت از اقدام اعتراضي زندانيان اعتصابي در زندان اوين، خواهـ              سطح جامعه و در زندان    
  . شدن زندان هاي سياسي و آزادي آليه زندانيان سياسي، عقيدتي و حكومتي است

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

  
  .اش است يي ي قابليت تسليحات هسته ايران در حال توسعه: جان آري

 2004 ژوئيه 13 -1383  تير23سه شنبه 
ان، جان آري، سناتور دموآرات .ان.به نقل از سي) ايسنا(گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به 

ي اين سوال را مطرح آرده  آمريكايي و رقيب انتخاباتي جورج بوش، رييس جمهور آمريكا با انتشار بيانيه
است؟ و  داده ي شمالي چه اقداماتي صورت  يي ايران و آره ي هسته است آه آمريكا براي توقف برنامه

ايم، بسيار  پاسخ صادقانه به اين پرسش اين است آه آنچه آه ما تا به اآنون انجام داده: در پاسخ افزود
  .آم و در اغلب موارد ديرهنگام بوده است

ي شمالي طي يك سال  يي آره ي آري با اعالم اينكه قابليت تسليحات هسته ي بيانيه در ادامه
ي قابليت تسليحات  ت، طي ادعاي واهي آمده است، ايران در حال توسعه، چهار برابر شده اس گذشته
  !اش است يي هسته

ام به عنوان رييس جمهور احتمالي  ترين اولويت امنيتي مهم: آري همچنين در اين بيانيه اظهار داشت
  .هاي آشتار جمعي است ها از دست يافتن به سالح آمريكا، بازداشتن تروريست

من يك طرح تهاجمي براي آاهش چشمگير : ين بيانيه به نقل از آري آمده استدر بخش ديگري از ا
يي را آه  ام، ما به شدت آار بر روي ايمن سازي مواد هسته يي ارايه آرده تهديدات تروريسم هسته

  .بخشيم احتمال در خطر قرار گرفتن آنها وجود دارد، سرعت مي
ي شمالي و  يي در آره براي توجه و نظارت بر تهديد هستهما زمان و رهبري الزم : وي در ادامه ادعا آرد

  .را اختصاص خواهيم داد(!) ايران 
من يك رييس اطالعات ملي را منصوب خواهم آرد و به اين ترتيب يك شخص : آري در اين باره افزود

  .مسووليت پاسخگويي در قبال عمليات اطالعاتي بر عهده خواهد داشت
دولت آمريكا از ايران خواسته است تا با آژانس : يه و به نقل از آري آمده استدر بخش ديگري از اين بيان

  .المللي انرژي اتمي همكاري آند بين
دولت آمريكا هشدار داده است در حالي آه تهران به دنبال دستيابي به : žآري در ادامه مدعي شد

  .المللي ساآت نخواهد نشست ي بين جامعه(!) يي است تسليحات هسته
از آن گذشته آژانس در قبال گسترش يك : ي خود مدعي شد ي بيانيه ن سناتور آمريكايي در ادامهاي

  .يي ايران ناآام بوده است ي هسته سياست يكپارچه در قبال برنامه
  

  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي
  

  به ايران رفته است  " حسين الحوثي: "جمهور يمن  رئيس
 2004 ژوئيه 13 -1383  تير23ه شنبه س

به همراه پدرش به ايران مسافرت آرده و چند " حسين بدرالدين الحوثي: "رئيس جمهور يمن ادعا آرد
  .  ماه در شهر قم اقامت داشته است

در ديدار از دانشكده پليس يمن، با اعالم " علي عبداهللا صالح" ، )ايلنا ( به گزارش خبرگزاري آار ايران 
درباره روابط وي بايد : نكه دولت در حال بررسي منابع پشتيبان حسين الحوثي است، مدعي شداي

  .گفت آه حسين به همراه پدرش به ايران سفر آرده و چند ماه در شهر قم اقامت داشته است
الشباب " ساله است آه در هفته هاي اخير با ياران خود موسوم به 45، مردي "حسين الحوثي"

واقع در " صعده " آه تعداد آنها بيش از سه هزار نفر برآورد مي شود در استان ) جوانان مؤمن" (المؤمنة
شمال يمن عليه حكومت اين آشور قيام آرده و با تبليغ مذهب دوازده امامي به مقابله با وهابيون و 

  .هواداران فرقه زيديه برخاسته است
ا همه اين حرفها ما هنوز نمي توانيم با تأآيد به گزارش خبرگزاري رسمي يمن، وي با بيان اينكه ب

او با حزب اهللا در : بگوييم آه حسين الحوثي حتمًا از سوي آشور يا گروه خاصي حمايت مي شود، گفت
اهللا بخاطر   لبنان هم ديدار داشته ولي آنها هرگونه ارتباط با وي را تكذيب آرده اند؛ البته ما براي حزب

الگران اسرائيلي در جنوب لبنان، ارزش و احترام خاصي قائليم و اين حزب مواضعش در مبارزه با اشغ
  .توانسته توجه سران حكومت يمن را به خود جلب آند

اگرچه ايران : در ياداشتي اعالم آرده است" الكفاح العربي" اين در حالي است آه هفته نامه لبناني 
چ سند و دليل واضحي براي اين ادعا ارائه متهم به آمك به ياران الحوثي است اما تا اين لحظه هي

  .نشده است
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رئيس جمهور يمن در ادامه، مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب زيدي را مذاهب رسمي يمن دانست 
در بازرسي ها از مقر حسين الحوثي آتابها و مطبوعات فاخري آشف شده آه موضوع : و تصريح آرد

 2، ?پيروان مذهب دوازده امام.  بيروت چاپ شده استآنها تشيع و مذهب دوازده امامي است و در
  .دهند  ?درصد جمعيت يمن را تشكيل م

در يمن هيچ اختالفي درباره مذهب وجود : وي مطرح آردن بحث مذهب را آاري خطرناك دانست و گفت
  .ندارد و هيچ آس هم به اين اختالفها نمي پردازد مگر آسي آه مرضي داشته باشد

برخي آشورها مي خواهند با : و ياران او را مريض ناميد و ادعا آرد"  الحوثيحسين"علي صالح، 
  .برانگيختن احساسات مذهبي و قومي، در همبستگي ملي يمن شكاف ايجاد آنند

برخي بيگانگان پشت سر تمرد حسين احوثي قرار دارند و دستگاه هاي دولتي يمن در حال : وي افزود
  .ندبررسي منابع سرمايه هاي وي هست

هيچ رابطه اي : ادعاهاي رئيس جمهور يمن در حالي مطرح مي شود آه برادر حسين الحوثي اعالم آرد
  .بين درگيري بين برادرش و نيروهاي رژيم با بيگانگان و بويژه ايران وجود ندارد

ما هيچ ارتباط : آه از نمايندگان مجلس يمن است تأآيد آرد" يحيي الحوثي"به گزارش يونايتدپرس، 
مذهبي با هيچ آشوري نداريم و شايعات دستگاه هاي حكومتي آه در خصوص برافراشتن پرچم جاي 

  .ديگري توسط برادرم مطرح شده به هيچ وجه صحت ندارد
 اين در حالي است آه علي صالح، رئيس جمهور يمن در اظهاراتش با اشاره به اينكه انقالب يمن با 

بعضي نيروهاي تندرو وجود : ل گرفت، ادامه داده استهدف تأسيس نظام جمهوري و وحدت ملي شك
  .دارند آه عليه قانون خروج آرده اند

تمام ملت بايد با : رئيس جمهور يمن، ياران حسين الحوثي را گمراه و غوغاگر ناميد و تأآيد آرد
  .هوشياري در برابر آنها بايستند

  ».اما صبر هم حد و مرزي داردمن از شرح صدر برخوردارم؛ . دولت صبر مي آند« : وي افزود
علي صالح با اعالم اينكه رودر رويي ها با ياران حسن الحوثي به زودي به پايان مي رسد، پيش بيني 

  .آرد آه وي يا خود را تسليم مي آند و يا به زور مجبور به تسليم مي شود
در برابر هيچ نيرويي آه ما : وي در ادامه با تندروانه خواندن انديشه هاي حسين الحوثي، هشدار داد

قصد اخالل در امنيت و آرامش آشور را داشته باشد آوتاه نخواهيم آمد حال مي خواهد رويكرد اين نيرو 
  .رويكردي سياسي باشد ويا بخواهد با افكار قومي و مذهبي به وحدت ملت صدمه بزند

چند سال پيش، پس " حسين الحوثي: "از سوي ديگر خبرگزاري قدس پرس با انتشار گزارشي ادعا آرد
از باال گرفتن اختالف با علماي فرقه زيديه بر سر مذهب تشيع جعفري دوازده امامي، به تهران سفر آرد 

علي عبداهللا و سالها در اين شهر اقامت داشت ولي با ميانجي گري تعدادي از علما و مذاآرات با 
  .صالح، رئيس جمهور يمن، به اين آشور بازگشت

" ياران : قدس پرس به نقل از يك گزارش منتشرشده توسط دستگاه هاي امنيتي يمن اعالم آرد
توزيع آرده اند آه در " علي الكوراني العاملي" نوشته " عصر ظهور" آتابي را با عنوان " حسين الحوثي 

پس از پيروزي انقالب اسالمي در « : گذشته منتشر شد، آمده استمقدمه چاپ هفتم آن آه سال 
در ميان آشورهاي اسالمي اوج گرفت و امروزه همه ملت هاي " مهدي منتظر"ايران، اعتقاد به 

مسلمان درباره مهدي منتظر پرس و جو و بحث و گفت وگو مي آنند و حتي غير مسلمانان نيز به 
  ».دمطالعه در اين مورد روي آورده ان

نقش آشور "خبرگزاري قدس پرس در ادامه اين گزارش با اشاره به اينكه يك فصل آامل از اين آتاب به 
 اين آتاب پس از اشاره به احاديث متعدد 143در صفحه « : اختصاص دارد، مي افزايد" يمن در عصر ظهور

د پيوست زمينه ساز ظهور انقالبي آه در آخرالزمان در يمن به وقوع خواه: " آمده است) ع(از اهل بيت
مي باشد آه از " حسين"خواهد بود و نام رهبر اين انقالب آه اهل يمن است نيز ) عج(امام مهدي 

" صعده" اعتقاد دارد و از منطقه اي نزديك استان ) ع(است و به واليت اميرالمؤمنين علي" زيد" نوادگان 
  ».يمن قيام مي آند

با هدايت مستقيم امام " حسين يمني"ره به اينكه احتمال دارد قيام نويسنده اين آتاب در ادامه با اشا
تمامي احاديثي آه درباره مرد انقالبي يمني در آخرالزمان وجود « : انجام گيرد، آورده است) عج(زمان

در خصوص اين مرد يمني حاآي است آه وي ) ع(روايات اهل بيت« : دارد از او تمجيد آرده افزوده است
فرامي خواند و هيچ مسلماني حق ندارد با وي مخالفت آند و ) عج(سوي حق و امام زمانمردم را به 

  ».هر آس به مخالفت با او برخيزد به سوي آتش خواهد رفت
: خبرگزاري قدس پرس در ادامه اين گزارش به يك گزارش نيروهاي امنيتي يمن اشاره آرده و آورده است

به " حسين الحوثي"اند آه بر اساس آن شيعيان يمن با نيروهاي امنيتي يمن سندي را آشف آرده 
  .بيعت آرده اند)" عج(مهدي متظر قائم" عنوان راهنماي راه رستگاري، مفسر قرآن مجيد و نايب 
" ، "اهللا أآبر: "شعارهايي مانند" حسين الحوثي"اين گزارش حاآي است آه مهم ترين شعارهاي ياران 

  .است" النصر لإلسالم" و " اللعنة على اليهود" ، "الموت إلسرائيل"، "الموت ألمريكا
از ? ، تعداد زياد"?حسين الحوث" است پس از قيام ? يمن حاك? منتشر شده توسط رسانه ها? گزارشها

  .آورده اند? رو? مذهب يمن به مذهب دوازده امام? زيد? اهال
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

www.iran-archive.com 



نفر از اعضاي جنبش انصار االسالم در شهر آرآوك در شمال عراق در سه روز اخير 17: زاري فارسخبرگ
  .دستگير شده اند

 2004 ژوئيه 13 -1383  تير23سه شنبه 
 نفر از عناصر 12به گزارش خبرگزاري فرانسه از آرآوك، يك افسر امريكايي روز سه شنبه اعالم آرد

  .  ارتش آمريكا و پليس شهري بازداشت شدندجنبش انصاراالسالم درحمالت اخير
چند شبه « :نماينده محلي اتحاديه ميهني آردستان عراق تصريح آرد"جالل جوهر "از سوي ديگر 

  » .نظامي اين اتحاديه، پنج نفر از اعضاي جنبش انصار االسالم را در شهر آرآوك دستگير آردند
 ميهني آردستان بودند و در نزد آنها اسناد و مدارآي اين افراد در ليست اتحاديه« :جوهر در ادامه گفت

بود و حاآي از طراحي نقشه هايي براي اجراي عمليات عليه موسسات دولتي و احزاب آردي با هدف 
  » .فتنه انگيزي در مناطق آردنشين بود

 اتحاديه ميهني آردستان عراق آه آنترل شهر سليمانيه را در اختيار دارد،با فعاليتهاي گروه
  . آند  تاسيس شده است به شدت مقابله مي2001انصاراالسالم آه در سال 

اين گروه اندآي .گروه انصار االسالم از آردها و اعراب هستند آه اآثر آنها در افغانستان آموزش ديده اند
  . قبل از حمله آمريكا به عراق، شمال شرق عراق را به آنترل خود درآورده بودند

  
  ق نيازمند حمايت سياسي و فعال اتحاديه اروپا استعرا:هوشيار زيباري

 2004 ژوئيه 13 -1383  تير23سه شنبه 
وزير امور خارجه دولت موقت عراق اعالم آرد، آشورش براي بازسازي به حمايت : خبرگزاري فارس

  .سياسي و همكاري فعال اتحاديه اروپا نياز دارد
ر خارجه عضو اتحاديه اروپا به بروآسل سفر آرده هوشيار زيباري آه براي شرآت در نشست وزراي امو

ما براي اجراي يك «:چاپ لندن گفت" الشرق االوسط"شنبه روزنامه وگو با شماره روز سه است، در گفت
عمليات سياسي با مشارآت همه مردم عراق و برگزاري انتخابات آزاد، به حمايت عملي و فعال اتحاديه 

  » .اروپا نياز داريم
هاي زيادي داريم آه در  ما طرح« : مساعدت آشورهاي اروپايي ابراز اميدواري آرد و افزودوي نسبت به

  » .اين نشست آنها را مطرح خواهيم آرد
هاي مالي مستقيم و  زيباري آمك«:الشرق االوسط به نقل از منابع آگاه در نشست بروآسل نوشت

 ژوئن 28 و گو آه  است زيرا در يك گفتبدون واسطه اتحاديه اروپا را براي بازسازي عراق خواستار 
گذشته بين عراق و اين اتحاديه برگزار شده بود، طرف اروپايي قول حمايت همه جانبه در زمينه 

  » .سياسي و اقتصادي را به دولت عراق داده بود
  

  هاي عراق خبر داد  ايراني در زندان14وزير حقوق بشر عراق از حضور 
 2004ئيه  ژو13 -1383  تير23سه شنبه 

هاي عراق  وزير حقوق بشر عراق اعالم آرد، شمار زندانيان عرب و خارجي در زندان: خبرگزاري فارس
  . نفر ايراني هستند14 نفر است آه از اين تعداد 99

روز گذشته در يك " بختيار امين"چاپ امارات عربي متحده، " الخليج"شنبه روزنامه  به گزارش روز سه
 نفر از اتباع آشورهاي خارجي در زندانهاي عراق 99«:  محل اين وزارتخانه گفتآنفرانس مطبوعاتي در

  » .زنداني هستند" ابوغريب"و مابقي نيز در زندان " ام القصر" نفر از آنها در زندان 77برند آه  بسر مي
 9 مصري، 12 سعودي، 14 ايراني، 14 سوري، 26هاي الزم مشخص شد آه  پس از بررسي«: وي افزود

 سوري، پنج يمني، پنج فلسطيني، پنج تونسي، پنج اردني، يك لبناني، يك مراآشي، يك 26اني، سود
  » .برند اآنون در زندانهاي عراق بسر مي ترك و يك افغان هم

هاي عراق بسر  ن  ايراني را آه در زندا14روزنامه الخليج اسامي آامل زندانيان خارجي از جمله اسامي 
  . برند، منتشر آرد مي
  :  ايراني را به اين شرح اعالم آرد14لخليج اسامي اين ا
) 5جاسم عبداهللا احمد ) 4رحمت حسين آريمي  ) 3سيد محمود التهيمي العزام ) 2احمد ارامنش )1

محمد صوده ) 9ابراهيم ناجي اسماعيل  ) 8احمر عبده الوان ) 7هيمن احمد مله ) 6محمد تاآه بوجالن 
احمد )14حسان منرآد ) 13محمد عبداهللا علي )12اسماعيل منصور ابراهيم ) 11محمد نذيري ) 10

 .علي سهراب
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   تير23: روزنامه های صبح تهران 

 2004 ژوئيه 13 -1383  تير23سه شنبه  -بي بي سي 
 اعالی انقالب اسالمی روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی خود را به سفر رييس مجلس

عراق به تهران و گفتگوهای وی با مقامات ايرانی اختصاص داده و بر اثر آن ابراز اميدواری کرده اند که 
  .مساله تجاوز به ايران نيز در دستور کار محاکمه صدام حسين قرار گيرد
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حاکمه صدام  از قول عبدالعزيز حکيم، رييس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق، نوشته ممشهریه
شامل جنايت های بسياری است که در جلسه اول توجيه اتهامات وی، همه آنها مورد بررسی قرار 

  . نگرفته است که از جمله اين جنايت حمله به ايران است
 مقاله ای به چاپ رسانده از يک وکيل دادگستری که به دولت و مقامات ايرانی هشدار داده شرق

 برای رسيدگی به ادعاهای ايران نيست و خطا در اين مورد می تواند به است که دادگاه عراقی صالح
  . زيان منافع ملی منجر شود

 گزارشی را در صدر اخبار خود آورده که در آن کارشناسان گفته اند برای طرج تجاوز عراق به آفتاب يزد
  . ايران و چنگ هشت ساله نبايد به مهره های سوخته متوسل شد

 گفته است در جنگ با ايران مردم عراق هم مقصر آفتاب يزدن سابق مجلس به يکی از نمايندگا
  . هستند و تنها صدام حسين مطرح نيست

 دبير شورای عالی امنيت ملی ايران در ديدار با عبدالعزيز حکيم گفته است جمهوری رسالتبه نوشته 
است و اهميت گفته حسن اسالمی ايران عالقمند به رابطه نزديک و همکاری با دولت فعلی عراق 

روحانی آن جاست که هنوز مقامات روحانی و روزنامه های نزديک به محافظه کاران دولت موقت عراق 
  . را دست نشانده آمريکا و اشغالگران می دانند و از هيچ حمله ای به آن خودداری نمی کنند

 امريکا را در  د مردم موفقيت درص۴۴ از نظرسنجی بسيج دانشجويی خبر داده که در آن بيش از اعتماد
  . اند  زياد دانسته  و نه  کم  درصد هم آن را نه١۵ زياد و   درصد آن را زياد و خيلی۴٠ و بيش از  عراق کم

 7/16 اوضاع عراق نظر داده اند و   بدتر شدن  به  تهرانی  درصد شهروندان۶٢مطابق همين نظرسنجی، 
 درصد هم وضعيت را همانند سابق ديده و يا ٢٨ اند و عتقاد داشته ا  از صدام  آن پس  بهتر شدن درصد به

  .از آن اظهار بی اطالعی کرده اند
در حاليکه رييس سازمان انرژی اتمی روسيه دو سال ديگر را زمان افتتاح نيروگاه بوشهر اعالم داشته و 

اه اندازی اولين نيروگاه اختالفات دو کشور را بر سر بازگرداندن سوخت نيروگاه عامل اصلی تاخير در ر
 از زبان يک مسئول روسی نوشته است وقايع اتفاقيههسته ای ايران خوانده شده بود، روزنامه 

احتمال دارد توافق در مورد بازگشت سوخت هسته ای مصرف شده ميان ايران و روسيه طی سفر 
   .الکساندر روميانتسف به ايران در پاييز سال جاری به امضای دو طرف برسد

، حسن روحانی، که از سوی ايران مذاکرات هسته ای را دنبال می شرقدر همين حال، به نوشته 
کند، گفته است ايران حاضر نيست برای رفع مسايل هسته ای وارد گفتگو و مذاکره مستقيم با آمريکا 

  .شود
يران تاکيد کرده که به نوشته اين روزنامه، دبير شورای عالی امنيت ملی در گفتگو با تلويزيون دولتی ا

هيچ توجيهی برای قبول مذاکره مستقيم با کشوری که رفتار قلدرمآبانه ای با ديگر کشورها دارد، وجود 
  . ندارد
 نوشته پاسخ صريح دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، که خبرگزاری های غربی از او به عنوان شرق

 حالی عنوان می شود که پرونده هسته ای مذاکره کننده ارشد مسايل هسته ای ياد می کنند، در
  .ايران در حالتی خنثی به سر می برد

دو روز مانده به برگزاری دومين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات يک بازجوی وزارت اطالعات در پرونده 
، سخنگوی دولت گفته است در مورد متهم توافقی بين دولت و وقايع اتفاقيهزهرا کاظمی، به نوشته 

 قضاييه صورت نگرفته و وزارت اطالعات هيچ يک از کارکنان خود را در اين زمينه مقصر نمی داند و قوه
  .دولت معتقد است دادگاه بايد متهم واقعی و اصلی اين پرونده را معرفی کند

 سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار اين روزنامه که موضع دولت را درباره احتمال شرقبه نوشته 
ی زهرا کاظمی به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل جويا شده بود گفته است ما شکايت وکال

اميدواريم نتيجه دادگاه، متهم واقعی و اصلی در اين پرونده را به افکار عمومی داخلی و بين المللی 
  .معرفی کند
مله  خبر داده که جلسه دادگاه سعيد عسگر، عامل سوء قصد به سعيد حجاريان، به اتهام حجمهوريت

  . به خوابگاه طرشت و ضرب و جرح دانشجويان امروز در دادگاه انقالب تهران برگزار می شود
رييس دانشگاه عالمه طباطبايی در خصوص موارد شکايت اين دانشگاه عليه سعيد عسگر گفته است 

اعتراض که در ابتدا مورد اتهامی سعيد عسگر، اخالل در امنيت داخلی ذکر شده بود که ما نسبت به آن 
کرديم و خواستار درج حمله به خوابگاه طرشت و ضرب و جرح دانشجويان اين دانشگاه در متن 

  . کيفرخواست شديم
گروه فشار به سردستگی سعيد عسگر خردادماه سال گذشته با حمله به کوی دانشجويان دانشگاه 

  .اثير خود قراردادعالمه طباطبايی نا آرامی هايی را باعث شد که سالگرد هجده تير را تحت ت
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