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

  

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

اند  شنبه خود از ايران خواسته سه آشور اروپايي طرف مذاآره ايران در مذاآرات روز پنج: خبرگزاري فارس
  .تعهدات جديدي را پذيرفته و به اجرا درآورد

  2004 ژوئيه 31 – 1383 مرداد 10شنبه 
اي اين تعهدات آه از سوي آشورهاي انگليس، آلمان و  س در متن چهار صفحهبه گزارش خبرگزاري فار

فرانسه به دولت آشورمان ارايه شده و بخشهايي از آن امروز در روزنامه آيهان منتشر شده است، از 
  .  خارج نشودNPTايران خواسته شده تعهد دهد آه هيچگاه و تحت هيچ شرايطي از 

اند آه ايران تعهد نمايد آه به  ديگري از متن پيشنهادي خود خواستهاين سه آشور اروپايي در بخش 
  . اي خود با خبر آند صورت منظم و سيستماتيك اين آشورها را از تمام فعاليتهاي هسته

در بند ديگري از اين متن آشورمان ملزم به تاييد صحت نگراني آشورهاي انگليس، آلمان و فرانسه 
  . اي خود شده است مه هستهدر برنا(!) نسبت به انحراف 

همچنين ايران ملزم و متعهد به هماهنگي فعاليتهاي خود در مورد مبارزه با تروريسم در منطقه با اين 
  . سه آشور اروپايي شده است

اند موضوع خاورميانه عاري از سالح  در بند ديگري از اين متن سه آشور اروپايي در مقابل متعهد شده
  . ري آنندگي اي را پي هاي هسته

سي روز پنج شنبه به نقل از يوشكا فيشر وزير خارجه آلمان با تهديد ايران تاآيد . بي. شبكه خبري بي
  » .ايران بايد از دري آه اتحاديه اروپا به روي اين آشور گشوده است عبور آند«: آرده بود

اآرات محرمانه خود با تاآنون هيچ يك از مقامات رسمي آشورمان حاظر به ارائه اطالعات در مورد مذ
هاي غربي  اند و تمامي اخبار منتشره درباره اين مذاآرات از سوي رسانه سه آشور اروپايي نشده

  . صورت مي گيرد
 

  ايران سه آشور اروپايي را خشمگين آرده است  
  2004 ژوئيه 31 – 1383 مرداد 10شنبه 

مي ايران با انگليس، آلمان و فرانسه؛ به اي جمهوري اسال  خبرگزاري رويترز همزمان با مذاآرات هسته
  .الهويه عليه ايران پرداخت  انتشار اخباري به نقل از منابع مجهول

ايران هر سه : اروپا گزارش داد  به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا، رويترز به نقل از سياستمداران اتحاديه
 ايران به سهم خود به تعهداتش عمل آشور عضو اتحاديه اروپا را خشمگين آرده و آنها معتقدند آه

  .آند  نمي
آند   تهران در وضع ناخوشايندي قرار دارد زيرا ايران احساس مي: يكي از اين سياستمداران مدعي شد

اروپا به تعهدات خود عمل نخواهد آرد و عالوه بر اين از حمايت آمريكا از منافقين در عراق   اتحاديه
  .ناخشنود است
هدف اروپا اين است آه مسير مذاآرات را به مسير :  يكي از اين مقامات مدعي شدبه گزارش رويترز

نظر آند   خوانده صرف" تصميم براي ساخت سالح"قبلي برگرداند و در نهايت ايران را قانع آند آه از آنچه 
  .اما اين مسأله به زمان زيادي نياز دارد

ايران با تشديد موضع خود در قبال :  آمريكا ادعا آردبه گزارش خبرگزاري رويترز يكي از مقامات بلندپايه
سازي اورانيوم دست   اي، به مقامات اروپايي اعالم آرده آه از حق قانوني خود براي غني  پرونده هسته
  .نخواهد آشيد

عليق اگر ايران ت: اروپا ادعا آردند  جويانه به نقل از مقامات اتحاديه  مقامات آمريكايي هم در اقدامي مداخله
  .اي در بر نخواهد داشت  سازي اورانيوم را ادامه ندهد اين مذاآرات نتيجه  غني

اتحاديه اروپا چندان از مذاآره با ايران : خبرگزاري رويترز به نقل از يكي از مقامات آمريكايي ادعا آرد
  .خشنود نيست

ي خود تأآيد آردند و به مقامات سه آشور اروپايي بر نگران: يكي از مقامات آمريكايي، اظهار داشت
سازي اورانيوم را متوقف   مقامات ايراني اعالم آردند آه شما اشتباه بزرگي مرتكب شديد و بايد غني

  .آنيد
  

  عدم پايبندى ايران به توافق هاى اتمى قبلى با اروپا  
  2004 ژوئيه 31 – 1383 مرداد 10 شنبه -راديو آلمان 

يران قصد ندارد بيش از اين به توافق  با آلمان، فرانسه و انگلستان به گزارش خبرگزارى آلمان، ا: تهران
آمال خرازى وزير خارجه ايران امروز در تهران اعالم آرد آه اين . در مورد طرحهاى اتمى خود پايدار بماند

م سه آشور نيز به وعده هاى خود به ايران وفادار نمانده اند و در نتيجه ايران نيز مسئوليتى براى انجا
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خرازى اين سخنان را در حالى ابراز داشت آه به نظر ميرسد مذاآرات روز . تعهدات خود احساس نميكند
ناگفته .  پنجشنبه نمايندگان سه آشور نامبرده با ايران در شهر پاريس با ناآامى مواجه شده باشد

 آه ميتواند به ساخت نماند آه ماه اآتبر گذشته دولت ايران متعهد شده بود آه از غنى سازى اورانيوم
بمب اتمى آمك آند، دست بردارد ولى در روزهاى گذشته معلوم شده آه اين آشور دوباره آغاز به 

  . بناى سانتريفوژهاى مدرن گازى جهت غنى سازى اورانيوم آرده است
  باال گرفتن بحث بر سر مسئله اتمى ايران

ان نمى خواهد به پيمانى آه با سه آشور اير. درگيريها بر سر مسئله اتمى ايران باال گرفته است
هنوز براى . بريتانيا، آلمان و فرانسه بسته و طبق آن نبايد دست به غنى سازى اورانيوم بزند وفا آند

  .اروپاييان روشن نيست آه ايران به دنبال اجراى برنامه اى براى توليد سالحهاى اتمى است يا نه
 ژوييه تاآيد آرد آه جمهورى اسالمى ديگر خود را ٣١روز شنبه آمال خرازى، وزير امور خارجه ايران ام

ملزم به وفادارى به تعهدى نمى بيند آه به آلمان، فرانسه و بريتانيا داده است، چون اروپاييان نيز به 
ما نمى گذاريم آسى جلوى ما را براى استفاده صلح آميز از “: خرازى گفت. تعهدات خود عمل نكرده اند

  ”.بگيردانرژى اتمى 
بدين ترتيب به نظر مى رسد آه مذاآراتى آه ميان سه آشور مهم عضو اتحاديه اروپا و ايران در ماه 

در آن هنگام وزيران خارجه سه آشور ياد شده از . اآتبر سال پيش آغاز شدند، قطع شده باشند
ى قرارداد منع جمهورى اسالمى تعهد گرفتند آه غنى سازى اورانيوم را متوقف آند و پروتكل الحاق

امضاى اين قرارداد به بازرسان سازمان بين المللى انرژى اتمى . گسترش سالحهاى اتمى را امضا نمايد
در برابر به ايران قول داده . اجازه مى دهد آه بدون تعيين وقت قبلى از تاسيسات اتمى ايران ديدن آنند

  .مريكا اما همواره مخالف آن بوده استشد آه به آن دانش فن آورى اتمى آموخته مى شود، چيزى آه ا
هر دو طرف مذاآره از نتيجه نشست اآتبر خود خرسند بودند، چون بدين ترتيب جلوگيرى شده بود از 

به ويژه امريكا خواستار آشاندن موضوع به . اينكه اين موضوع در شوراى امنيت سازمان ملل مطرح شود
  .اين نهاد است

دولت ايران همواره اين اتهام . رنامه توليد سالح اتمى در دست دارد يا نهآسى نمى داند آه ايا ايران ب
  . را رد آرده است

از چند هفته پيش آه ايران اعالم آرد غنى سازى اورانيوم را از سر مى گيرد، آشكار گشت آه پيمان 
افزون .  استپارلمان ايران نيز هنوز پروتكل الحاقى ياد شده را امضا نكرده.بسته شده، نقض شده است

بر اين گفته مى شود آه جمهورى اسالمى در حال خريد وسايلى از روسيه است آه براى ساختن 
  .بمب اتم استفاده مى شوند

گفتگوهايى نيز . البته اين هنوز دليل روشنى براى آن نيست آه ايران مى خواهد سالح اتمى توليد آند
 نام برده شده در اين زمينه  صورت گرفت بى نتيجه آه در پاريس ميان وزيران خارجه سه آشور اروپايى

  .بود
   

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  . ميليون توماني، از زندان اوين آزاد شد97ي  هاشم آقاجري پس از سپردن وثيقه
  2004 ژوئيه 31 – 1383 مرداد 10شنبه 

 آقاجري آه از سوي ، سيدهاشم)ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي محاآمه به اتهام اهانت به مقدسات اسالم   دادگاه عمومي تهران و طي سه جلسه1083ي  شعبه

به سه سال حبس تعزيري و دو سال حبس تعليقي و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم 
  . زندان اوين آزاد شدي مورد نظر دادگاه، دقايقي پيش از ي قرار وثيقه شده بود، با تأمين قسمت عمده

، آقاجري پس از آزادي در منزلش در جمع )ايسنا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .خبرنگاران ابراز تمايل آرد آه مدتي سكوت آند

  .وي ابراز اميدواري آرد آه حكم صادره در ديوان عالي آشور نقض شود
حكم صادره در :  افزود  در مورد حكم صادره اعتراض خواهد آرد،آقاجري با بيان اين آه از طريق قانوني

  .ي من است البيان و قلم بودن، ناقض حقوق اوليه خصوص ممنوع
آور نيست، اميدوارم به محض   الزامبا توجه به اين آه اين حكم هنوز قطعي نشده است و: آقاجري گفت

  .ها به عنوان يك معلم در خدمت دانشجويان باشم آغاز به آار دانشگاه
جريان اين : به گزارش ايسنا، صالح نيكبخت وآيل مدافع آقاجري نيز در جمع خبرنگاران اظهار داشت

زيرا در ديوان عالي . اشتپرونده نشان داد آه نبايد آار يك قاضي را به حساب آل قوه قضاييه ايران گذ
ها حكمي آه با هيچ يك از موازين انطباق  ي جوسازي رغم همه آشور قضات فاضلي وجود دارند آه علي

  .ندارد را تاييد آنند
  .زهرا بهنودي همسر هاشم آقاجري نيز از آزادي همسرش ابراز خوشحالي آرد

اهللا عرب سرخي، عيسي سحرخيز  گفتني است در هنگام ورود آقاجري به منزلش محسن آديور، فيض
 .الدين باقي حضور داشتند و عماد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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   مرداد10: روزنامه های تهران
  2004 ژوئيه 31 – 1383 مرداد 10شنبه 

امضا نشدن قرارداد های مهم تجاری در جريان سفر نخست وزير ترکيه به تهران، بی نتيجه ماندن 
گوهای ايران و سه کشور اروپايی در پاريس و پاسخ های مقامات ايرانی به اظهارات انتقاد آميز دو گفت

  .وزير کابينه موقت عراق از جمله مهم ترين اخبار روزنامه های صبح اولين روز هفته در تهران است
سه روزه هيات بلند بيشتر روزنامه های امروز صبح تهران مهم ترين عنوان های خود را به پايان مذکرات 

پايه ترک، که به رياست نخست وزير آن کشور به تهران رفته بود، اختصاص داده و از آن به عنوان 
  .ياد کرده اند" گفتگوهای بی نتيجه "و " مذاکرات سرد "

به نوشته روزنامه ها، در حاليکه در زمينه های امنيتی توافق هايی صورت گرفت اما گفتگوها بر سر 
  . تجاری و مسايل مربوط به انتقال نفت و گاز به نتيجه ای نرسيدمذاکرات 
  . در صدر اخبار خود خبر داده که در جريان سفر طيب اردوغان به تهران، سه قرارداد امضا نشدرسالت

به گزارش اين روزنامه، پس از هفت ساعت مذاکره فشرده ميان مسئوالن ايران و ترکيه، امضای 
ر گاز، اعطای پروانه ايجاد شبکه خدمات تلفن همراه در ايران و پروژه توسعه يادداشت های تفاهم صدو

  .فرودگاه امام خمينی به نتيجه نرسيد و اين يادداشت ها امضا نشد 
 از زبان مقامات ترکيه خبر داده که مذاکرات بر سر همکاری ترک ها در خدمات مربوط به همشهری

 وزير مخابرات ايران شرقر آينده دنبال خواهد شد اما به نوشته فرودگاه جديد تهران و اپراتوری همراه د
پس از مذاکرات در مورد همکاری های مخابراتی دو کشور اعالم داشت که توافق ها به انجام رسيده و 
  . قول می دهم اين قرارداد امضا می شود و به مشکالت تلفن های همراه در ايران پايان داده خواهد شد

 نرسيدن ايران و ترکيه را نتيجه زياده خواهی های ترک ها دانسته و نوشته اين اتفاق  به توافقکيهان
نادر در ديپلماسی کشور نشان می دهد که ترکيه، شريک مورد اعتماد و اطمينانی برای ايران نيست و 

اری دو ترکيه در مناسبات خود با تهران، جانب آمريکا را گرفته که پيش از اين سفر مخالفتش را با همک
  . کشور اعالم کرده بود

 با تاکيد بر اين که ترکيه اسير باج خواهی شده است اما ايران هيچ باجی به طرف ترک نداد، کيهان
شادمانی خود را از نتايج گفتگوهای مقامات ايران و ترکيه ابراز کرده و نوشته بدون ترديد، مقامات 

ات طوالنی خود شده بودند بر منافع ملی ايران تأکيد کشورمان نيز که متوجه باج خواهی ترکيه در مذاکر
  .ورزيدند که قابل تقدير است

 به نقل از يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس نوشته مجلس حتمًا به شرقدر همين حال، روزنامه 
 خواهد انعقاد اين قرارداد اعتراض خواهد کرد و اگر امکاناتش فراهم باشد، اقداماتی را برای لغو آن انجام

  . داد
 ۴ از زبان وزير مخابرات نوشته تفاهم بر سر اپراتوری تلفن همراه با اعتباری حدود حيات نودر مقابل، 

  .ميليارد يورو به پايان رسيده است
معتمدی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسيد شما چقدر به شرکت ترک سل اطمينان داريد که به 

من به شما اطمينان می :  فرودگاه امام خمينی دچار نشود، گفتسرنوشت قرارداد مربوط به خدمات
  . دهم

 از زبان محمد خاتمی، که در آخرين روز ديدار هيات ترک با نخست وزير آن کشور به گفتگو آفتاب يزد
  .نشست، نوشته است که مخالفان گسترش روابط ايران و ترکيه خيرخواه دو کشور نيستند

ته ای مقامات ايرانی با سه کشور بزرگ اروپايی به نقل از منابع خارجی بی نتيجه ماندن مذاکرات هس
  . در روزنامه های صبح امروز منعکس شده و مقامات ايرانی سخنی درباره آن نگفته اند

 نوشته است مقامات رسمی ايران و نمايندگان رسمی کشور های بريتانيا، فرانسه و آلمان در شرق
سه "تا روند همکاری های اتحاديه اروپا و به خصوص سه کشور اروپايی يا پاريس در جلسه حضور يافتند 

با ايران مورد بازبينی مجدد قرار گيرد، همکاری هايی که گفته می شد با عمل نکردن به توافق " بزرگ
  . بروکسل از سوی اروپايی ها و جريان اجالس ششم شورای حکام دچار چالش جدی شده است

نويسندگان خود اظهار نظر کرده است که ايران در مذاکره با اروپايی ها بايد با  از قول يکی از رسالت
  . دست پر و طلبکارانه عمل کند

 خبر داده که هيات تازه ای از بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی سه ايراندر همين حال، روزنامه 
   در ايران  آژانس  از بازرسان نفره  هفت  ات هي کند در حاليکه در حال حاضر يک  سفر می  تهران روز ديگر به
  . مشغولند  هسته ای  مختلف  بازديد تاسيسات  برند و به بسر می
 در سرمقاله خود جمالتی را به عنوان بخش هائی از يادداشت مقدماتی کشورهای اروپائی کيهان

 چای و قراردادهای برای مذاکرات پاريس نقل کرده و نوشته اين ها بخش هائی از معاهده ترکمان
  .استعماری که در دوران پادشاهی به ايران تحميل شد، نيست

، مقامات ايرانی اگر چه ضعف غيرقابل توجيهی در برخورد با سه کشور اروپايی کيهانبه نظر نويسنده 
  .آن ها تن نخواهند داد" تحميلی و استعماری"از خود نشان داده اند ولی به خواسته های 

از نمايندگان " از سر محکم کاری "کيهاند منابع خبری بر بی نتيجه ماندن مذاکرات پاريس، با وجود تاکي
مجلس خواسته به صراحت اعالم کنند که نتيجه مذاکرات پاريس و توافقات انجام گرفته احتمالی را در 

ت مذاکره صورتی که با منافع ملی کشورمان ناهمخوان باشد، نخواهند پذيرفت و به وزارت خارجه و هيئ
کننده اجازه نمی دهند که به طرفهای اروپايی قول تصويب پروتکل الحاقی، توقف غنی سازی اورانيوم و 

  .يا قطعه سازی سانتريفيوژها را بدهند
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 خبر حيات نو اقتصادیدر ادامه اصرار شهرداری تهران بر تعطيل نمايشگاه های بين المللی تهران، 
زمان نمايشگاه ها، چنين اقدامی صورت نمی گيرد و محل فعلی در داده که با تصميم مجمع عمومی سا

  . اختيار نمايشگاه ها می ماند و به وسعت آن هم برای احداث پارکينگ افزوده خواهد شد
 همين خبر را از زبان جهانگيری، وزير صنايع، و خاموشی، رييس اتاق بازرگانی و صنايع، آفتاب يزد

  .گزارش کرده است
زنامه های امروز صبح به نقل از وکالی مدافع هاشم آقاجری خبر داده اند که با تامين وثيقه در حاليکه رو

مقرر احتماال اين استاد دانشگاه امروز از زندان آزاد خواهد شد، ماجرای دستگيری عطاهللا مهاجرانی با 
  .  ابعاد تازه ای پيدا کرده استشرقچاپ نامه ای از سوی خانم مهسا در روزنامه 

  . نم مهسا در اين نامه بيشتر جميله و محسن کديور را مخاطب قرار داده استخا
 در گزارشی با اشاره به رهايی عطا اهللا مهاجرانی از دام های متعددی که به آن گرفتار آمده بود اعتماد

  رداری ب  بهره  چگونگی  و در دراز مدت  خواهد داشت  سياسی  تبليغاتی  مصرف شک  بی نوشته اين پرونده
  .  خواهد کرد معين"   خطرناک  برنده برگ "  را از اين مخالفان

 آيا   است  اين  خواهد يافت  دست  مطلوب  پاسخ  به  به زودی  که اين روزنامه می افزايد که پرسشی
ا  خط  را به  هدف  بار نيز مخالفين  خواهد شد و يا اين  بدل  مهاجرانی  آشيل  پاشنه  موجود به پرونده

  .خواهند زد
نعمت احمدی، وکيل دعاوی، با اشاره به دستورالعمل تازه رييس قوه قضاييه که بازداشت های موقت را 

ممنوع کرده بود به ادامه بازداشت وزير سابق ارشاد اعتراض کرده و آن را عملی مخالف قانون خوانده 
  .است

به شدت به دولت موقت عراق  در مقاالت و گزارش های خود کيهان، رسالت و جمهوری اسالمی
تاخته و با اشاره به گفته های وزير دفاع عراق را درباره دخالت های ايران در امور داخلی عراق، دولت 

  .موقت عراق را دست نشانده آمريکا و اسرائيل خوانده اند
 تاکيد کرده که عراق يکی از جدی ترين محدوده های فعاليت سازمان جمهوری اسالمیسرمقاله 

  .محسوب می شود] موساد[ طالعات اسرائيلا
به نوشته اين روزنامه ها اسرائيل چندين دهه است که برای تجزيه کردستان عراق تالش می کنند و 

در شمال عراق به تدريج به بار نشسته » بذر تجزيه « امروزه با تمامی وجودشان احساس می کنند که 
  . است 
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