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

  

  دهاي مهم ايرانبرخي از رويدا
  

  اي ايران پيشرفتي در پي نداشت هاي هسته مذاآرات پاريس درباره برنامه
  2004 اول اوت – 1383 مرداد 11يكشنبه 

اي سه آشور بزرگ اروپايي با  هاي اروپايي مدعي شدند، مذاآرات هسته ديپلمات: خبرگزاري فارس
  . ايران در پاريس بدون پيشرفت محسوسي پايان يافت

هاي سه آشور اروپايي حاضر در مذاآرات  ارش خبرگزاري فرانسه از تهران، يكي از ديپلماتبه گز
آننده، مواضع سابق خود را  در اين مذاآرات هر يك از طرفين شرآت«: شنبه و جمعه پاريس گفت پنج

  » .شد تكرار آردند و هيچ تغييري در آنها مشاهده نمي
سازي  چرخه سوخت اتمي را متوقف آند اما ايران تعليق غنيخواهيم آار  ما از ايران مي«: وي افزود

  » .داند، از اين رو هيچ پيشرفت قابل توجهي حاصل نشد اورانيوم را يك اقدام موقت مي
 آننده است اما بايد گفت آسي واقعا توقع پيشرفت در  اين مسئله مايوس«: اين ديپلمات غربي افزود

  » .مذاآرات را نداشت
سازي  در مذاآرات پاريس طرف ايراني بر پيشبرد اموري مانند غني«: پايي ديگر نيز گفتيك ديپلمات ارو

سازي اورانيوم را متوقف ساخته است اما ابراز اميدواري  اورانيوم تاآيد آرد و هر چند ايران روند غني
  » .آند در زودترين زمان ممكن اين آار را از سر بگيرد مي

اي خودداري  وقف ساختن بخش ديگري از آار چرخه سوخت هستهآنها همچنين از مت«: وي افزود
  » .آردند

سازي اورانيوم، ساخت راآتور آب  آار چرخه سوخت شامل ساخت دستگاه سانتريفوژ براي غني
  . شود سنگين در اراك و تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفهان مي

 بسته شدن راه درازي در پيش دارد اما اي ايران هنوز براي پرونده هسته«: اين ديپلمات اروپايي گفت
آند  هنوز زود است بگوييم اين پرونده در مسير ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل متحد حرآت مي

  » .المللي انرژي اتمي است زيرا بسياري از مسائل هنوز منوط به گزارش دبير آل آژانس بين
 و انگليس در خصوص تعليق غني سازي ايران در اآتبر سال گذشته با سه آشور آلمان، فرانسه

اي اين آشور  المللي انرژي اتمي اجازه داد از مراآز هسته اورانيوم توافق آرد و به بازرسان آژانس بين
  . بازديد آنند

جمهوري اسالمي ايران همچنين براي نشان دادن حسن نيت خود عالوه بر امضاي پروتكل الحاقي 
  . ي، ساخت و مونتاژ قطعات سانتريفوژ را به حال تعليق درآوردا پيمان منع توليد تسليحات هسته

اي ايران را در نشست ماه ژوئن شوراي  سه آشور اروپايي نيز در مقابل متعهد شدند پرونده هسته
المللي انرژي اتمي، مختومه اعالم آنند اما به دنبال تخطي آشورهاي اروپايي از  حكام آژانس بين

اعالم آرد در خصوص تعليق توليد و مونتاژ دستگاه سانتريفيوژ و غني سازي تعهدات خود، ايران نيز 
  . اورانيوم تجديد نظر خواهد آرد

  
  شود  اي ميان ايران و اروپا منتشر نمي جزئيات مذاآرات اخير هسته: آصفي

  2004 اول اوت – 1383 مرداد 11يكشنبه 
اي ميان ايران و اروپا محرمانه  اخير هستهمذاآرات : سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: خبرگزاري فارس

  . شود و آارشناسانه بوده و جزئيات آن منتشر نمي
رضا آصفي صبح امروز در نشست مطبوعاتي در جمع  به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، حميد

  . خبرنگاران داخلي و خارجي به پرسشهاي گوناگون خبرنگاران پاسخ گفت
اسناد تجاري و : وزير ترآيه به ايران اظهار داشت ايج سفر اردوغان نخستوي با مثبت ارزيابي آردن نت

امنيتي ميان ايران و ترآيه از جمله ترانزيت گاز از طريق ترآيه به امضاء رسيد و گفت و گوهاي خوبي در 
  . هايي سياسي، فرهنگي و مسائل منطقه و فلسطين و عراق انجام گرديد زمينه همكاري

با : گفت) ره(ه به مذاآرات مقامات ايراني با اردوغان در خصوص فرودگاه امام خمينيبا اشار: وي افزود
توجه به طرح برخي مالحظات امنيتي در اين طرح و لزوم رفع آن، قرار است آه مذاآرات در آينده ادامه 

  . يابد
اظهارات در اين : آصفي در ادامه در خصوص اظهارات وزراي دفاع و آشور عراق عليه ايران تصريح آرد

شان روابط ايران و عراق نيست و اين اظهارات نيز ناشي از نابسامان بودن عراق، تازه آار بودن اين افراد 
  . باشد آه صدام را براي برخي مسائل تحريك آردند و نيز تحريك آنها از سوي آساني مي

 جدي سياسي و حقوقي را سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه اين افراد با اظهارات خود عواقب
آند، آنها نيازمند دوست هستند و اين افراد  اين مسائل آمكي به عراق نمي: آنند، افزود ايجاد مي

آنند و اين در حالي است آه ايران خواستار روابط  ناآگاهانه دارند بحران را به آشورشان منتقل مي
  . آند ن آشور حرآت ميخوبي با عراق بوده و در راستاي ايجاد ثبات و امنيت در آ
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وزير : آصفي همچنين در خصوص اعزام نيرو از سوي آشورهاي اسالمي به عراق از جمله ايران، گفت
امور خارجه پاسخي روشن دادند، اعزام نيرو در اين شرايط به عراق يعني گرفتار شدن نيروها، ضمن 

بته ايران اين موضوع را در دستور آار قرار اينكه ابتدا بايد آارها در عراق به سازمان ملل واگذار شود و ال
  . داده است

وي با اشاره به اينكه در اجالس اخير همسايگان عراق در قاهره تمامي آشورها بر يكپارچگي عراق 
شود و به آل منطقه  تحوالت در عراق تنها به اين آشور محدود نمي: اتفاق نظر داشتند، يادآور شد

  . آند سرايت مي
هاي آوموله دموآرات و   امور خارجه همچنان اخبار درگيري ميان نيروهاي ايراني با گروهسخنگوي وزارت

حتي منافقين در مرز را امري جديد ندانست و اعالم آرد آه اين مسائل در چارچوب گفت و گوهاي 
  . امنيتي با ترآيه مدنظر بوده و مطرح گرديده است

حضور منافقين در عراق از : برخورد دو گانه با آنها افزودآصفي در مورد وجود دفاتر منافقين در عراق و 
موضوعاتي است آه با مسئولين اين آشور مورد بحث است و اين گروه تروريستي عليه مردم دو آشور 

عمل آردند و شايسته است آه با آنها به عنوان گروهي تروريستي برخورد آرده و از تحرآات آنها 
  . جلوگيري به عمل آيد

ورد تاريخ سفر چلبي رئيس دادگاه صدام به ايران عنوان آرد آه هنوز تاريخي مشخص نشده وي در م
  . است

ما به دليل : سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص همكاريهاي اقتصادي ميان ايران و عراق ادامه داد
ري همايش هاي گوناگون و روابط طوالني را با عراق داريم و برگزا اشتراآات ديني، فرهنگي و علقه

آورد آه دو طرف با ظرفيتهاي يكديگر  در ايران نيز، اين امكان را فراهم مي» فرصتهاي اقتصادي عراق«
آشنا شده و شرايط خوبي براي همكاريهاي اقتصادي عراق، نيز آه قرار است در ايران برگزار شود، اين 

   شرايط خوبي براي همكاريهايآورد آه دو طرف با ظرفيتهاي يكديگر آشنا شده و امكان را فراهم مي
  . اقتصادي در آينده فراهم شود

جزئيات : سازي را آغاز نكرده است، تصريح آرد آصفي همچنين در ادامه با اعالم اينكه هنوز ايران غني
  . شود مذاآرات اخير ميان ايران و اروپا منتشر نمي

رشاتي را ارائه آردند و صرف نظر از هاي اروپايي نيز به زعم خود گزا برخي از رسانه: وي يادآور شد
ها ما نيز گزارشاتي را منتشر آرديم آه بدين ترتيب توازن ميان  صحت و سقم سخنان برخي رسانه

  . شود رساني برقرار مي هاي ايراني و خارجي در اطالع رسانه
 به آنيم تا حدود زيادي توانستيم موفق سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه ما فكر مي

هنوز تعليق داوطلبانه پابرجاست و اگر اعالم : سازي و نشان دادن صداقت خود شويم، افزود اعتماد
سازي پايبند نيستيم، به خاطر عدم اجراي تعهدات از سوي اروپا  آرديم آه ديگر به تعليق داوطلبانه غني

رده با اطالع، هماهنگي و نظارت بود، زيرا ما هنوز به بيانيه تهران متعهد بوديم و هر اقدامي آه ايران آ
  . آژانس در چارچوب پروتكل صورت گرفته است

اآنون فضاي ديگري حاآم : آصفي با اشاره به اينكه ما تماسهاي مستمري را با آژانس داشتيم، گفت
آژانس هر جايي را آه مايل بوده است بازرسي آرده و . سازي به وجود آمده است شده و اعتماد
  . اي حق ما است و اعالم آرديم آه مجلس بر اين مسئله حساس است آوري هسته استفاده از فن

اي صورت  خريد چنين ماده: وي همچنين خبر خريد گاز هيدروژن سنگين از روسيه را تكذيب و تصريح آرد
اي صورت گيرد تخلف  نگرفته و حتي خود روسها نيز آن را تكذيب آردند، ضمن اينكه اگر خريد چنين ماده

  . شود در به معني هيچ چيزي نيست وب نميمحس
سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين در خصوص دستگيري محمد خليل و تحويل آن به مقامات مصري 

  . ايم هيچ آسي از اتباع مصري را به اين آشور تحويل نداده: يادآور شد
در اين حادثه آسيبي به خوشحاليم : آصفي همچنين ترور وزير دارايي پاآستان را محكوم آرده و افزود

  . وي نرسيد
سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين با گراميداشت ياد و خاطره شهداي ديپلمات و خبرنگار ايراني در 

خون اين عزيزان پايمال نشده و آغازگر افشاگري بزرگي بود و ما به دولتمردان : افغانستان يادآور شد
گر اطالعاتي به دست آوردند ما را در جريان قرار دهند، زيرا افغانستان و ساير آشورها اعالم آرديم آه ا

  . اين پرونده هنوز مفتوح است
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

  تكرار تجربه شكست خورده تا چه وقت  
  2004 دوم اوت – 1383 مرداد 12 دوشنبه -سرمقاله جمهوري اسالمي 

مذاآرات پاريس با توقعات بيجاي سه آشور . مراحل حساسي را طي مي آند , پرونده هسته اي ايران
انگليس و فرانسه همراه بود آه البته مسئولين جمهوري اسالمي ايران با صراحت اعالم , اروپائي آلمان 

سه آشور اروپائي از هيئت ايراني مذاآره آننده . آرده اند هرگز زير بار چنين توقعاتي نخواهند رفت 
» تي . پي . ان « استه بودند زير برگه اي امضا آند آه ايران را متعهد ميكرد در هيچ شرايطي از خو

انگليس و فرانسه را از فعاليت هاي هسته اي خود , بطور منظم سه آشور اروپائي آلمان , خارج نشود 
 اروپائي مذآور هرگونه اقدام آنترلي در زمينه واردات و صادرات خود را با سه آشور, مطلع نمايد 
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هماهنگ آند و تاييد مينمايد آه اين سه آشور حق داشته اند نسبت به حرآت برنامه هسته اي ايران 
  . به سوي نظامي شدن نگران باشند

اينها تعهداتي است آه نه تنها هيئت ايراني مذاآره آننده در پاريس بلكه هيچ شخص و هيئتي با 
به همين دليل است آه ديروز آيت اهللا هاشمي رفسنجاني . برودهويت ايراني حق ندارد زير بار آنها 

قدرتهاي بزرگ بايد بدانند ايران تحت هيچ شرايطي « : رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اعالم آرد 
ما « : آما اينكه آقاي خرازي وزير امورخارجه نيز گفت . » از فناوري هسته اي دست برنخواهد داشت 

 فناوري هسته اي پافشاري مي آنيم و اجازه نمي دهيم ديگران ما را از اين برحق مسلم خود در زمينه
ايران هرگز شرايط « : سخنگوي وزارت امورخارجه نيز گفت , در همين زمينه . » حق محروم آنند 

  . » تحميلي را نمي پذيرد 
ن اآنون سخن بر با افشاي توقعات بيجاي سه آشور اروپائي از ايران در مورد فعاليتهاي اتمي آشورما

استقالل و عظمت ملت ايران را ناديده گرفته , سر اينست آه اين سه آشور با مطرح آردن اين توقعات 
اند و بايد دولت جمهوري اسالمي ايران در روابط خود با اين آشورها تجديدنظر آند و آنها را وادار به 

به پرونده فعاليت هاي هسته اي ايران فارغ از جزئيات مسائل مربوط . عقب نشيني و عذرخواهي نمايد
اصوال انتخاب اين لحن براي سخن گفتن با ملت بزرگي آه صاحب يك انقالب عميق اعتقادي است و , 

اهانت , در مقاطع مختلف ثابت آرده است آه زيربار قلدري ها نمي رود و در برابر تحميل ها ميايستد 
انگليس و فرانسه , ن سه آشور اروپائي آلمان آشكار به چنين ملتي است و نشان ميدهد آه سرا

البته اين احتمال نيز وجود دارد آه نمايندگان اين سه آشور . نميدانند با آدام ملت سخن مي گويند
فقط آنچه آمريكائي ها در اختيارشان گذاشته اند را , بدون آنكه اراده اي از خود داشته باشند , اروپائي 

دراينصورت نيز سران اين سه آشور استحقاق . ايراني در ميان گذاشته انددر مذاآرات پاريس با هيئت 
  . بازخواست دارند آه چرا تا ميزان ماموران بي اراده آمريكا تنزل نموده و اعتبار خود را زير سئوال برده اند
ده نكته مهمتر به مسئوالن پرونده اتمي آشورمان مربوط ميشود آه اوال چرا بعد از تجربه شكست خور
پيمان سعدآباد باز هم با اين سه آشور اروپائي وارد مذاآره ميشوند ثانيا چرا بدون اعالم و بصورت 

مخفيانه اقدام به مذاآره مي آنند و ثالثا چرا در اولين لحظه مواجهه با شرايط غيرمنطقي و مداخله 
مذاآره ننموده اند اآنون اقدام به افشاي آنها و اعتراض و ترك جلسه , جويانه اين سه آشور اروپائي 

ديگر هيچ ابهامي در مورد توقعات غيرمنطقي و استعمارگرانه و زياده خواهانه سه آشور اروپائي در 
بي اعتنائي اين سه آشور به تعهداتي آه در قبال . مورد فعاليت هاي هسته اي ما باقي نمانده است 

 شوراي حكام عليه جمهوري اسالمي ايران و ايران پذيرفتند و تالش خصمانه آنها در اجالس خرداد ماه
هيچ ترديدي باقي نگذاشته است آه سران انگليس و آلمان و فرانسه , هماهنگي آشكار آنها با آمريكا 

با اينحال معلوم نيست . هيچ حسن نيتي نسبت به ملت ايران ندارند و بهيچوجه قابل اعتماد نيستند
اگر گفته شود همين اقدام . ا با چه هدفي صورت گرفته است اقدام براي ادامه مذاآره با اين دولت ه

, نسنجيده موجب ترغيب اين سه آشور اروپائي براي مطرح آردن چنين توقعات بيجائي شده است 
  اآنون سئوال اينست آه تكرار تجربه شكست خورده مذاآره با اروپا تا چه وقت . سخن گزافي نيست 

, پذيرش تحقير ملت ايران است و آساني آه چنين تحقيري را تحمل آنند , ادامه اين روند , بي ترديد 
  . ملت بزرگ ايران هرگز آنها را نخواهد بخشيد

  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  انفجار چهار دستگاه خودروي بمب گذاري شده در بغداد و موصل 
  2004 اول اوت – 1383 مرداد 11ه يكشنب

 منابع پليس عراق گفتند، انفجار چهار دستگاه خودرو بمب گذاري شده در نزديكي  :خبرگزاري فارس 
  . زخمي برجاي گذاشت 15 بغداد و موصل دست آم  سه آليسا در 

خودرو نخست : از نيروهاي پليس عراق گفت  به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد ، حيدر عبدالحسين ،
بغداد منفجر شد و لحظاتي پس از آن خودرو دوم نيز در  "آراده  "در نزديكي يك آليساي ارمني در منطقه 

  . نزديكي يك آليساي ديگر در بغداد منفجر شد
مجروح اين انفجارها به بيمارستان انتقال 15مقامهاي بيمارستان ابن النفيس بغداد گفتند تاآنون 

  . اند يافته
اين انفجارها تلفات :  پليس ديگر عراق آه در محل وقوع انفجارها در بغداد حضور داشت، گفتيك افسر

  . جاني در برداشته است ، اما وي از تعداد دقيق آنها اطالعي ندارد
به گفته شاهدان ، نيروهاي پليس عراق براي متفرق آردن افراد از محل وقوع انفجار مبادرت به 

  .  چند دستگاه آمبوالنس مجروحين اين حادثه را به بيمارستان انتقال دادندتيراندازي هوايي آردند و
خبرديگري حاآي است، همزمان با اين انفجارها دو دستگاه خودرو بمب گذاري شده نيز در نزديكي 

  .  آيلومتري شمال عراق منفجر شدند370آليسايي در شهر موصل ، در 
انفجار عصر امروز در منطقه مهندسين شهر  :عراق گفت ، از افسران پليس  "محمد عمر طه  "سرگرد 

اما ما هنوز نمي دانيم دراين انفجارها آسي آشته شده  موصل به وقوع پيوست و تلفاتي در برداشت ،
  . است يا خير 
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  آشته در پي انفجار شش دستگاه خودرو در بغداد و موصل 9
  2004 اول اوت – 1383 مرداد 11يكشنبه 

مقامهاي پليس عراق گفتند، روز يكشنبه براثر انفجار حدود شش دستگاه خودرو : خبرگزاري فارس 
  . نفر آشته و دهها نفر ديگر زخمي شدند 9بمب گذاري شده در شهرهاي بغداد و موصل دست آم 

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد ، مقامهاي دولتي و پليس عراق گفتند، در انفجار دو دستگاه 
  . اري شده در نزديكي دو آليسا در جنوب بغداد دست آم سه نفر آشه شدندخودرو بمب گذ

اين درحالي است آه نيروهاي امداد رسان در منطقه الدوره گفتند آه آنها تاآنون جسد شش زن و دو 
  . آودك را از زير آوار بيرون آشيده اند

 انفجارها به بيمارستانهاي مختلف به گفته منابع بيمارستاني در بغداد تاآنون دهها تن از مجروحين اين
  . بغداد انتقال يافته اند و تعداد دقيق آنها هنوز مشخص نيست 

بغداد و بمب " آراده " مقامهاي پليس عراق گفتند، انفجار نخست در نزديكي آليساي ارمني در منطقه 
  . ديگر بالفاصله پس از آن در نزديكي آليساي آاتوليك سيرياك منفجر شد

الدوره  "شاهدان يك دستگاه خودرو بمب گذاري شده نيز هنگامي آه جمعيت از آليسايي در به گفته 
  . خارج مي شدند منفجر شد آه تعدادي آشته و مجروح برجاي گذاشت  "

  . يك امدادگر داوطلب گفت آه در اين انفجار دست آم شش زن و دو آودك آشته شده اند
و بمب گذاري شده چهارم در نزديكي آليسايي در شرق منابع پليس عراق همچنين از انفجار خودر

  . شهر بغداد خبردادند 
دو دستگاه خودرو بمب گذاري شده نيز عصر امروز در نزديكي آليسايي در شهر موصل ، درشمال عراق 

  . منفجر شدند
خمي نفر ديگر نيز ز11منابع بيمارستاني در شهر موصل گفتند آه دراين انفجارها يك نفر آشته شد و 

  . شدند
  . منابع پليس محلي عراق همچنين از انفجار بمب در آرآوك خبردادند

در منطقه مسيحي نشين شهر آرآوك 7/45بمب حدود ساعت  به گفته يك مقام پليس محلي آرآوك ،
  . منفجر شد اما تلفات جاني در بر نداشت 

 
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
ي طرفدارانش خواست تا در سراسر عراق در اعتراض به  اي، از همه بيانيهمقتدي صدر با صدور 

  .دستگيري طرفدارانش و بازگشت خدمات به اين آشور، دست به تظاهرات بزنند
  2004 اول اوت – 1383 مرداد 11يكشنبه 

صدر در به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، دفتر مقتدي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اي را عليه عمليات دستگيري آه طي آن دو تن از مسووالن دفتر مقتدي صدر دستگير  نجف، بيانيه

شدند، صادر آرد و در آن از تمام طرفداران صدر در آل عراق خواسته شده است تا در اعتراض به 
ثبات در عراق دارد هاي وابسته به دولت مزدور آمريكا آه سعي در از بين بردن امنيت و  گروه” اقدامات 

  .، تظاهراتي را برگزار آنند“
  :متن اين بيانيه به شرح زير است

هاي وابسته به دولت مزدور آمريكا اقداماتي را در راستاي عدم امنيت و ثبات در  طي اين روزها، گروه
مات اين اقدا. دهند، از جمله اقدامات تروريستي عليه دفاتر شهيد صدر و رهبران آن عراق انجام مي

  .باشد درست مشابه اقدامات صدام مي
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مرداد11: روزنامه های صبح تهران
  2004 اول اوت – 1383 مرداد 11يكشنبه 

روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی و مقاالت خود مذاکرات هسته ای ايران و اروپا را با 
و به اظهار نظر درباره آن پرداخته اند و چند روزنامه در آستانه سفر شخصيت ها و گروه اهميت ديده 

  .های عراقی به تهران به انتقاد از دولت موقت عراق پرداخته و اختيارات اين دولت را زير سئوال برده اند
قاله خود توصيف کرده و در سرم" عاشقانه" گفتگوهای هسته ای ايران و سه کشور اروپايی را شرق

نوشته است که ارتباط ايران و اروپايی ها گويی تعلل پذير نيست و به رغم همه انتقاد هايی که طرف 
  .های ماجرا از يکديگر دارند، گرايش به تسلسل دارد

اشاره به چهارمين دور گفتگوی هسته ای ايران و اروپا در زمانی صورت می گيرد که روزنامه های هوادار 
  .ه انتقاد از اروپاييان ادامه می دهندمحافظه کاران ب

 در عنوان اصلی خود نوشته است که به نظر کارشناسان، هيات مذاکره جمهوری اسالمیروزنامه 
  . کننده ايرانی در پاريس حق پذيرش تعهدات جديدی را ندارد

 کرد  بينی  را پيش  پاريس و اروپا در  ايران  غيرعلنی  مذاکرات  نتايج توان  از حاال میاعتمادبه نظر روزنامه 
 و احتماال داخل کشور  ، منطقه الملل  بين  در صحنه  ايران  برای آفرينی  و مساله   تبليغات  آهنگ که تندشدن

  .   در گفتگوها است  سرخوردگی  مفهوم خواهد بود که به
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فتگوهای پاريس ، کمال خرازی، وزير خارجه، بدون اشاره ای به گآفتاب يزددر همين حال، به نوشته 
اعالم داشته است که جمهوری اسالمی خود را به تعهداتی که در گفتگوهای قبلی در بروکسل به 

عهده گرفت پايبند نمی داند و ضمن ادامه ساخت سانتريفوژهای هسته ای همچنان برنامه غنی 
  .سازی اورانيوم را در حال تعليق نگاه می دارد

ان و اتحاديه اروپا نوشته است که آمريکايی ها نه به خاطر وحشت  با استقبال از گفتگوهای ايررسالت
از سالح هسته ای با فعاليت های هسته ايران مخالفند بلکه نمی خواهند ايران از نظر پيشرفت 

  .صنعتی و تکنولوژيک الگوی کشورهای مسلمان قرار گيرد
وز از طريق مرز خسروی وارد  خبر داده که احمد چلبی، عضو شورای حکومتی سابق عراق، امراعتماد

 عراقی به ايران نوشته اند که  نفری٣٠٠   هيات  يک ايران می شود و روزنامه های ديگر هم از سفر ديروز
  . به ايران می آيند  و عراق  ايران  مشترک  اقتصادی برای شرکت در همايش

ه نوشته منابع خبری در اين سفرها در آستانه سفر نخست وزير عراق به تهران صورت می گيرد که ب
جمهوری برنامه سفر وی به کشورهای منطقه قرار دارد، همان سفری که، به نوشته روزنامه 

، طی آن مقامات ايرانی بايد از عالوی بازخواست کنند و بپرسند که از شرايط امروز اين کشور اسالمی
  به جز اشغالگران و اسرائيل چه کسی سود می برد؟

مقاله امروز خود با اشاره به گفته های وزيران دفاع و کشور عراق عليه ايران نوشته اين روزنامه در سر
است که ديدار رييس دولت عراق از تهران بايد زمينه پاسخگويی دولتی باشد که عالوه بر آن که بعنوان 

ه است، بازوی تبليغاتی اشغالگران درصدد توجيه جنايات و غارت و خرابکاری اشغالگران در عراق برآمد
  . ضربه های سنگينی به روابط دو ملت عراق و ايران وارد می کند

 هم خبر داده که کمال خرازی، وزير خارجه ايران، گفته است در عراق معلوم نيست بايد چه آفتاب يزد
  .کسی صحبت کند

ين  خبر داده که با تغييری در آيشرقدر حالی که مجلس در تعطيالت تابستانی خود به سر می برد، 
نامه داخلی مجلس، از اين پس نمايندگان در هفته دو جلسه علنی و يک جلسه غيرعلنی برای 

  . بررسی مسايل مملکتی تشکيل خواهند داد
خبر ديگر روزنامه های امروز درباره طرح لزوم بازرسی وانگشت نگاری از اتباع آمريکايی در مبادی ورودی 

خواهد شد و در عين حال نمايندگان محافظه کار کشور است که بعد از تعطيالت مجلس بررسی 
مجلس خبر داده اند که در صدد آزاد کردن استفاده از ماهواره های تلويزيونی نيستند بلکه طرحی برای 

  .فيلترينک ماهواره ها و اينترنت را در دست بررسی دارند
 روزنامه بعد از صدور  خبر اول خود را به آزادی هاشم آغاجری اختصاص داده که به نوشته اينشرق

حکم آزاديش توسط ماموران به خانه برده شد تا از اجتماع هوادرانش در مقابل زندان اوين جلوگيری 
  . شود

روزنامه ای تهران در عين حال از آزادی عطاء اهللا مهاجرانی، وزير سابق ارشاد، از زندان خبر داده و 
انی، وی به اتفاق همسر و دوستانش از دادگاه به خانه  ميليون توم٩٠نوشته اند که بعد از تامين وثيقه 

رفت در حالی که تعهد داده که در ظرف يک ماه رضايت خانمی را که عليه وی شکايت کرده است جلب 
  .کند

وقايع  و روزنامه آفتاب انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در اعتراض به توقيف ماهنامه شرقبه نوشته 
مه نگاران بی کار شده، روز دوشنبه در انجمن صنفی روزنامه نگاران تجمع  و حمايت از روزنااتفاقيه

  .اعتراض آميز ديگری برگزار خواهد کرد
 همشهریاز ميان اخبار کوتاه روزنامه های امروز تهران می توان به دو خبر اشاره کرد که يکی نوشته 

رس توسط نيروهای کويتی داده و است که خبر از توقيف ده لنج ماهی گيری ايرانی در آب های خليج فا
ديگری خبری است درباره تحويل يک بنيادگرای اسالمی به مصر که بعد از تحويل الحربی، عضو 

  .سرشناس القاعده به عربستان سعودی صورت می گيرد
 که از مدت ها پيش   السباعی،  مقامات ايرانی معتقدند که دکتر هانیاعتماددر عين حال، به نوشته 

ن بوده، ارتباطی با سازمان القاعده ندارد و ايران از مصر خواسته است که از زندانی کردن وی در ايرا
  .خودداری کند

  
  گوناگون

  
  آيد المللي در مي  مجمع و سازمان بين22ايران به عضويت 

  2004 اول اوت – 1383 مرداد 11يكشنبه 
المللي   سازمان و مجمع بين22در صورت تصويب مجلس شوراي اسالمي، ايران به : خبرگزاري فارس

  .پيوندد ديگر مي
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، براساس اليحه عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در 

المللي آه در دستور آار مجلس و در نوبت رسيدگي قرار دارد جمهوري  ها و مجامع بين برخي از سازمان
  . المللي درخواهد آمد  مجامع بيناسالمي ايران به عضويت سازمانها و

عضويت در اين مجامع به منظور گسترش حضور فعال جمهوري اسالمي ايران در سازمانها و مجامع 
اي و  گيري از آن در جهت تامين منافع ملي و تحقق هر چه بيشتر همگرايي منطقه المللي و بهره بين
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مندي از آخرين  خارجي آشور و بهرهالمللي در راستاي اصول و اهداف استراتژيك سياست  بين
  . دستاوردهاي علمي و تكنولوژي، ارايه گرديده است
اي  المللي آموزش اولياء، اتحاديه همكاري منطقه اين اليحه به منظور عضويت ايران در فدراسيون بين

اي، موسسه جهاني بانكهاي  برداران هسته آشورهاي حاشيه اقيانوس هند، اتحاديه جهاني بهره
المللي علوم باغباني، برنامه آنترل  المللي مخابرات هوانوردي، انجمن بين انداز، اتحاديه بين پس

المللي  المللي اتحاديه زنبورداران، برنامه بين هاي مشترك انسان و دام مديترانه، فدراسيون بين بيماري
ريايي، موسسه اي ناحيه د سيستم آاوش و نجات از طريق ماهواره، آميسيون هيدروگرافي منطقه

هاي   آسيا، انجمن پارك-آهن اروپا اي حمل و نقل آاال توسط راه  اتحاديه تعرفه-آهن اروپايي تحقيقات راه
 اقيانوسيه، مرآز -هاي آسيا المللي پارلمان علمي، اتحاديه دانشگاه تحقيقاتي دانشگاهي، انجمن بين

فدراسيون ) و علوم تجربي براي خاورميانهتابش سينكروترون (اي اروپا، پروژه سزامي،  تحقيقات هسته
المللي نمايش عروسكي، مرآز  هاي آسيا، آانون جهاني منتقدان تئاتر، مرآز بين ورزش دانشگاه

  . المللي مبارزه با دوپينگ ارايه شده است آسيايي آاهش باليا و آژانس بين
ازمان نهاد  به عضويت هشت س62براساس مصوبات مجلس شوراي اسالمي، ايران در سال 

 88 به عضويت 70 سازمان بين المللي، در سال 62به عضويت 65المللي طبق مصوبه، در سال  بين
  .  سازمان در آمده است56، به عضويت 81سازمان و مجمع بين المللي و براساس مصوبات سال 

اساس ايران المللي نيز نياز به مصوبه مجلس نداشته است آه بر اين   مرآز سازمان بين82عضويت در 
  . المللي در آمده است  سازمان و نهاد بين296تاآنون به عضويت 
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