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

  

  حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض 
  

  محكوميت چهار تن به اتهام عضويت در گروه غيرقانوني، ايسنا
  2004 اوت 11 – 1383 مرداد 21چهارشنبه 

  .ي اول دادگاه انقالب شهريار، حكم محكوميت چهار تن از اعضاي يك گروه صادر شد از سوي شعبه
: گفت) ايسنا(نگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران محمدرضا فقيهي، وآيل مدافع اين افراد به خبر
اهللا بيات، اسد شقاقي و سعيد اماميان در  ساران، نصرت آخرين جلسه دادرسي اميرحسين حشمت

  .ي اول دادگاه انقالب شهريار برگزار شد  در شعبه٢٢/٤/٨٣ تاريخ 
ي   امنيت ملي به استناد مادهساران تشكيل گروه غيرقانوني به قصد برهم زدن اتهام حشمت: وي افزود

 ٤٩٩ ي   قانون مجازات اسالمي و اتهام ساير موآالنم عضويت در گروه غيرقانوني به استناد ماده٤٩٨ 
  .قانون مجازات اسالمي عنوان شده بود

 حضورا به آنها ابالغ شد آه همه آنها محكوم به حبس ٢٨/٤/٨٣ آراء موآالنم در تاريخ : فقيهي عنوان آرد
  . به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال شده است١٩/٥/٨٣ ي تجديدنظر  ند و اليحها شده

ساران و سعيد اماميان در حال حاضر به دليل عجز از توديع  اميرحسين حشمت: فقيهي خاطرنشان آرد
  .وثيقه بازداشت هستند

 بودند آه اساسنامه ي اتحاد ملي ايران موآالنم در پي تأسيس گروهي با نام جبهه: وي اظهار داشت
  . احزاب براي فعاليت بودند١٠ آن را تصويب و درصدد اخذ مجوز از آميسيون ماده 

  
  هاي اطالعاتي دنيا تاآيد دارد  تعامل با سرويس وزارت اطالعات بر توسعه

  2004 اوت 11 – 1383 مرداد 21چهارشنبه 
 تعامل با برخي از   توسعهوزارت اطالعات در دومين گزارش عملكرد خود بر: خبرگزاري فارس

  .هاي اطالعاتي دنيا تاآيد آرد سرويس
  

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطالع رساني سخنگوي دولت، يكي از شعارهاي محوري 
از . بوده است» وزارت اطالعات از مردم و براي مردم « هاي پيشنهادي، شعار  وزير اطالعات در برنامه

هاي اخير، وزارت اطالعات تالش آرده است به مردم و مسووالن و نهادهاي ذيربط  الاين رو، در طول س
  . گزارش اخير هم در اين راستاست. پاسخگو باشد و پاسخگويي را در تمام سطوح وزارت را نهادينه آند

 تهيه شده و مشروح آن» عملكرد آماري« و » عملكرد آيفي«ي  اين گزارش آه در قالب نوشتارهاي ويژه
به رييس جمهور ارائه شده، شامل مواردي چون گزارش جامع عملكرد آيفي وزارت اطالعات، گزارش 

( ها  ها و روش جامع عملكرد آمار وزارت اطالعات، گزارش جامع تغيير و تحوالت به عمل آمده در سيستم
هاي  امع پژوهش، گزارش جامع نظرات نخبگان در مورد عملكرد اين وزارت، گزارش ج)اداري و اطالعاتي 

امنيتي و نقش وزارت در اين  صورت گرفته در تمامي سطوح اين وزارت، گزارش جامع رخدادها و وقايع 
رخدادها، گزارش جامع نقاط عطف در امنيت ملي، گزارش جامع مالي ـ اداري وزارت و گزارش جامع 

  . اقدامات امنيتي وزارت است
هاي مزبور مورد اشاره قرار   وزارت اطالعات آه در گزارشدر اين گزارش همچنين برخي از رئوس عملكرد

از طريق ) در سطح آارآنان و مديران ( گرفته است شامل مواردي چون بازسازي نيروي انساني وزارت 
 مستمر و هوشمند با عناصر شرور مناطق  هاي آآادميك شناسايي، مقابله يي، آموزش آموزش حرفه

 مستمر با  ي باندهاي قاچاق مواد مخدر، مبارزه ربط درباره  ذيمرزي و اطالع رساني به مسووالن
هاي  هاي تروريستي و ضد مردمي، توسعه تعامل با برخي از سرويس تروريسم و شناسايي و مهار گروه

گيري از  اطالعاتي دنيا، اتخاذ تصميمات براساس مصالح ملي در يك فرايند جمعي و آارشناسانه، پيش
هاي اجتماعي، شناسايي  ي اطالعاتي با اغتشاشات و آشوب ها و مقابله وقوع يا گسترش بحران

يي و انعكاس آن به مسووالن آشور براي آگاهي ايشان و اصالح عملكردها، شناسايي  نارضايتي توده
  . هاي غير قانوني و مافيايي اقتصادي به منظور سالم سازي اقتصاد آشور است شبكه

  : ها به آنها اشاره شده به شرح زير است ات آه در اين گزارشمشروح رئوس عملكرد وزارت اطالع
  
   شهروند ايران   منطقي با مردم و گسترش اعتماد سازي از طريق تامين حقوق آليه  ايجاد رابطه-
 نگاه نرم افزاري به جاي نگاه سخت افزاري در تمامي سطوح وزارت و تاآيد بر نگاه اطالعاتي   توسعه-

   به جاي نگاه نظامي
حتي در برخورد با دشمنان ( هاي اطالعاتي  يي در عرصه  بسط رويكرد عقالني، انساني و اخالق حرفه-

 (  
  ها  ي عرصه  توجه به اصل اطالع رساني اين وزارتخانه با هدف تصميم سازي در همه-
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  ) در جريانات سياسي و اقوام آشور(  گسترش وفاق و وحدت ملي -
ها و نظام  اي با تدوين آيين نامه  به منظور جلوگيري از آارهاي سليقه ايجاد ساز و آار ساختاري -

  هاي مختلف  نامه
هاي  اي، آموزش  از طريق آموزش حرفه) در سطح آارآنان و مديران (  بازسازي نيروي انساني وزارت -

  ... آآادميك و
  ...  تاآيد بر رعايت حرمت و حفظ آبروي مردم در پيگيري اطالعاتي و -
هاي علمي به  گويي شفاف به استعالمات انجام شده از اين وزارت وبهره گيري مستمر از داده سخ پا-

  ها به دانش فن آوري نوين  ها ، رويكردها و برنامه منظور تجهيز روش
ي مقررات  ها به رعايت آليه  اعمال نظارت دقيق و همه جانبه بر عملكرد واحدهاي مختلف وزارتخانه-

  نظارتي 
 بر استفاده از نظرات آارشناسي نخبگان و آارشناسان جامعه، در راستاي اجرايي آردن  تاييد-

  تر اين وزارت  مناسب
   همكاري مستمر با مراجع ذي صالح و اطالع رساني و پاسخ گويي مستمر به اين مراجع -
آه حتي يك نامه يا ي  ا به گونه)  هزار نامه و تلفن10( هاي مردمي  ها و تلفن  نامه  پاسخگويي به آليه-

  . تلفن مردمي بدون پي گيري نمانده است
ي مستمر و هوشمند با عناصر شرور مناطق مرزي و اطالع رساني به مسووالن   شناسايي و مقابله-

  ي باندهاي قاچاق مواد مخدر  ذي ربط در باره
  هاي تروريستي و ضد مردمي   مستمر با تروريسم و شناسايي و مهار گروه  مبارزه-
  ي مستمر با عوامل و منابع جاسوسي در آشور  هاي جاسوسي و مقابله  شناسايي اهداف و زمينه-
  ... هاي صورت گرفته و  هاي مستمر به منظور نقد اقدام ها و نشست  برگزاري همايش-
   راه اندازي دولت الكترونيك در تمامي سطوح وزارت -
   دنيا هاي اطالعاتي  تعامل با برخي از سرويس  توسعه-
   اتخاذ تصميمات براساس مصالح ملي، در يك فرايند جمعي و آارشناسانه -
   همكاري با محققان، انديشمندان و پژوهشگران ممتاز آشور -
فرصت « ، به رويكرد »تهديد محوري«  سرمايه گذاري در وجوه نرم افزاري امنيتي و تغيير رويكرد -

  » محوري
 مناسب امنيتي و آرامش در جامعه در تمامي  ي براي ايجاد زمينههاي دستگاه امنيت  گسترش فعاليت-

  ها  حوزه
  هاي اجتماعي  ي اطالعاتي با اغتشاشات و آشوب ها و مقابله  پيشگيري از وقوع يا گسترش بحران-
  يي و انعكاس آن به مسووالن آشور براي آگاهي ايشان و اصالح عملكردها   شناسايي نارضايتي توده-
  هاي غير قانوني و مافيايي اقتصادي به منظور سالم سازي اقتصاد آشور  شبكه شناسايي -
  ها  هاي آن  پي گير و مستمر با گروهك تروريستي منافقين و محدود سازي فعاليت  مقابله-

  

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

 دمکرات آلمان به جمهوري اسالمي براي جدي گرفتن هشدار سخنگوي سياست خارجي حزب
 پيشنهادهاي سه کشور اروپايي در مذاکرات هستهاي 

  2004 اوت 11 – 1383 مرداد 21چهارشنبه 
، سخنگوي سياست خارجي حزب سوسيال دموکرات Gert Weisskirchenپروفسور گرت وايس کريشن 

 ي موضوع که ديگر چيزي نمانده برنامه اتمي جمهورآلمان، در مصاحبه با راديوفردا، ضمن اشاره به اين
 خواهد تا پيشنهادهاي آلمان، فرانسه و يران مي به مرحله خطرناکي برسد، از حکومت اياسالم

بريتانيا را جدي تلقي کند، در غير اين صورت پرونده اتمي تهران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع 
ر مي گويد که دست از راه و روشي که به تازگي اعالم  هشداي اسالمي به جمهوريو. خواهد شد

د که ي افزاي ميو. کرده بردارد، در غير اين صورت جز انزواي همه جانبه چيز ديگري عايدش نخواهد شد
ديگر چيزي نمانده که برنامه اتمي حکومت ايران به مرحله خطرناک خود دست يابد، تمامي عوامل 

ضعي قرار خواهند گرفت که در جهت مقاصد نظامي قابل بهره برداري اصلي برنامه اتمي به زودي در و
 . شود

سخنگوي سياست خارجي حزب سوسيال دمکرات آلمان در مصاحبه اي با ): راديو فردا(شهران طبري 
راديوفردا ضمن اشاره به اين موضوع که ديگر چيزي نمانده برنامه اتمي ايران به مرحله خطرناکي برسد، 

واسته است که پيشنهادهاي آلمان، فرانسه و بريتانيا را جدي تلقي کند، در غير اين از آن کشور خ
 . صورت پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع خواهد شد

تنها سياستمدار آلماني که ظرف دو سه روز اخير مرتبا ديدگاههاي خود را ): راديو فردا(شهرام ميريان 
 Gert ايران با رسانه ها در ميان مي گذارد، پروفسور گرت وايس کريشن نسبت به برنامه اتمي

Weisskirchenاو بدون پيچيده گويي با صراحت . ، سخنگوي حزب حاکم سوسيال دموکرات آلمان است
کامل به ايران هشدار مي گويد که دست از راه و روشي که به تازگي اعالم کرده بردارد، در غير اين 

پروفسر وايس کريشن سخنگوي . همه جانبه چيز ديگري عايدش نخواهد شدصورت جز انزواي 
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سياست خارجي حزب سوسيال دموکرات آلمان در يک مصاحبه با راديوفردا هم از ايران مي خواهد که 
 . به اجراي مو به موي خواسته هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در شهر وين گردن نهد

پروفسور .  پرسم آيا برنامه اتمي ايران به مرحله خطرناکي رسيده استدر آغاز از اين سياستمدار مي
ديگر چيزي نمانده که برنامه : وايس کريشن به اين سئوال جواب آراي مي دهد و سپس مي افزايد

تمامي عوامل اصلي برنامه اتمي به زودي در وضعي قرار . اتمي ايران به مرحله خطرناک خود دست يابد
سخنگوي سياست خارجي حزب . ر جهت مقاصد نظامي قابل بهره برداري شودخواهند گرفت که د

حاکم سوسيال دموکرات آلمان در پاسخ به پرسش ديگري مي گويد هم اينک نمي توان گفت که ايران 
 . در حال ساخت سالحهاي اتمي است، اما اين نگراني وجود دارد و بايد آن را بسيار جدي گرفت

 پروفسور وايس کريشن در حول و حوش قول و قرارهاي اتحاديه اروپا در مورد پرسش سوم راديو فردا از
: اين سياستمدار در پاسخ مي گويد. در اختيار گذاشتن احتمالي فن آوري هاي اتمي به ايران است

پيش از آنکه وضع سياسي در ايران کامال روشن نشود، اتحاديه اروپا نمي خواهد از نظر فن آوري 
. گيرد، چرا که اين امکان وجود دارد ايران از نيروي اتم براي اهداف نظامي بهره گيردسهمي برعهده ب

سخنگوي سياست . حمله احتمالي اسرائيل به تاسيسات اتمي ايران ديگر پرسش راديو فردا است
بهتر است اين سئوال را با : خارجي حزب سوسيال دموکرات آلمان در حالي که لبخند مي زند مي گويد

اسرائيل در ميان گذاشت، ولي با اين حال اضافه مي کند که هرگاه تهران در برابر خواسته هاي دولت 
 . د، اين نگراني وجود دارد که چنين اتفاقي بي افتديآژانس بين المللي انرژي اتمي در وين کوتاه نيا

رونده اتمي گرت وايس کريشن سياستمدار آلماني در پاسخ به پرسش ديگري درباره ارجاع احتمالي پ
اگر ايران به سياست کنوني خود در مورد برنامه : ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي گويد

 پذيرا نشود، به احتمال ياتمي اش دهد و پيشنهاد سه کشور آلمان، فرانسه و بريتانيا را به طور جد
از اين گذشته . خواهد شدفراوان پرونده اتمي اش براي بررسي به شوراي امنيت سازمان ملل محول 

ايران بايد بداند که هم اينک بايد کوتاه بيايد، در غير اين صورت اين خطر وجود دارد که خودش را منزوي 
  .کند

  
  سفير جديد آمريکا در بغداد به جمهوري اسالمي هشدار داد از دخالت در امور عراق بپرهيزد 

  2004 اوت 11 – 1383 مرداد 21چهارشنبه 
پونته، سفير جديد آمريکا در عراق در گفتگو با خبرنگار پرتيراژترين روزنامه ايتاليا، کوريه ره جان نيگرو

سفير آمريکا در بغداد گفت . دالسرا، به جمهوري اسالمي هشدار داد از دخالت در امور عراق بپرهيزد
در امور که مقامات عراقي شديدا نگران مداخله کشورهاي همسايه، و به ويژه ايران و سوريه 

 افزود شخصا اطالع دقيقي از چگونگي حضور عوامل وابسته به جمهوري يو. کشورشان هستند
اسالمي در جنوب عراق ندارد، وليکن مي تواند بگويد که در کليه مالقاتهايش با مقامات محلي و يا 

نند و شديدا وزراي دولت موقت آنها به دخالت کشورهاي همسايه و به ويژه ايران و سوريه اشاره مي ک
براي من مشخص : گروپونته گفتي نيآقا. نگران حضور عوامل نفوذي اين دو کشور در عراق هستند

  . نيست چرا مقامات تهران با بازگشت ثبات و آرامش به عراق مخالف هستند
جان نيگروپونته، سفير جديد آمريکا در عراق در گفتگو با خبرنگار ): راديو فردا(اميرمصدق کاتوزيان 

پرتيراژترين روزنامه ايتاليا کوريه ره دالسرا به جمهوري اسالمي هشدار مي دهد از دخالت در امور عراق 
سفير آمريکا در بغداد مي گويد مقامات عراقي شديدا نگران مداخله کشورهاي همسايه و به . بپرهيزد

  . ويژه ايران و سوريه در امور کشورشان هستند
 ساله آمريکايي، که تا چند هفته پيش رياست 65 نيگروپونته، ديپلمات جان): راديو فردا(احمد رافت 

نمايندگي دائمي کشورش در سازمان ملل متحد را به عهده داشت، در گفتگو با پرتيراژترين روزنامه 
ايتاليا، کوريه ره دالسرا، اظهار اميدواري مي کند ايتاليا در مقابل تهديدهاي گروههاي تروريستي که به 

 اوت مهلت داده اند نيروهاي خود را از عراق خارج سازد واکنش نشان داده و چون 15ور تا اين کش
جان نيگروپونته مي گويد در هفته هاي آينده هدف اصلي او و همکارانش در . اسپانيا عقب نشيني نکند

تي و عراق از سويي آشنايي با موقعيت کنوني در اين کشور و برقراري رابطه نزديک با مقامات دول
محلي و از سوي ديگر همياري با نيروهاي امنيتي و نظامي جهت آماده ساختن آنها براي مقابله با 

  . تروريسم و گروههاي شبه نظامي است
سفير آمريکا در بغداد مي گويد سه ميليارد و نيم دالر به تجهيز و تعليم نيروهاي نظامي و انتظامي 

 شورش نيروهاي هوادار مقتدي صدر در نجف سفير آمريکا در رابطه با.عراقي اختصاص داده شده است
نظاميان ما دستور اکيد دارند در نزديکي اماکن مذهبي از : در بغداد به کوريه ره دالسرا مي گويد

تيراندازي خودداري کنند، زيرا به هيچوجه نمي خواهيم با روحانيت و مردم نجف درگيري پيدا کنيم، تنها 
  . در اين شهر مذهبي استهدف ما برقراري امنيت 

شخصا اطالع دقيقي از چگونگي حضور عوامل وابسته به جمهوري : گو پونته مي افزايديدر ادامه جان ن
اسالمي ايران در جنوب عراق ندارد، وليکن مي تواند بگويد که در کليه مالقاتهايش با مقامات محلي و يا 

به ويژه ايران و سوريه اشاره مي کنند و شديدا وزراي دولت موقت آنها به دخالت کشورهاي همسايه و 
سفير آمريکا در بغداد در ادامه اين گفتگو به . نگران حضور عوامل نفوذي اين دو کشور در عراق هستند

جمهوري اسالمي ايران هشدار مي دهد از دخالت در امور عراق بپرهيزد، زيرا اين دخالت در درازمدت به 
: جان نيگروپونته مي افزايد. ضرر جمهوري اسالمي ايران تمام خواهد شدگفته اين مقام آمريکايي به 

نگراني شديد مقامات عراقي از عملکرد جمهوري اسالمي ايران در کشورشان حتما بي دليل نيست، 
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هرچند که براي من هم مشخص نيست چرا مقامات تهران با بازگشت ثبات و آرامش به عراق مخالفت 
  .دارند

  

  جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژيم و 
  

جمهوری اسالمی ايران با حرف و سخنی نو ، در قلب جبهه اسالم در مقابل ليبرال دموکراسی قرار 
  گرفته است 
  2004 اوت 11 – 1383 مرداد 21چهارشنبه 

ف و بعد رييس جمهور آمريکا برغم قتل عام مردم عراق و شهر مقدس نج: مقام معظم رهبری فرمودند
از رسوايی و فضاحت زندان ابوغريب ، و اخالل در تشکيل کنگره ملی عراق و دخالت در حکومت اين 

  . کشور ، باز هم ادعای دموکراسی می کند که اين نهايت بی شرمی است
به گزارش خبرگزاری مهر ، حضرت آيت اهللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی امروز در ديدار شورای 

مديران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و رايزنان فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ، بزرگترين عالی و
عرصه تقابل و زورآزمايی دردنيای کنونی را چالش فکری ، فرهنگی و سياسی دانستند و با اشاره به 

 دموکراسی يکی امروز با نام ليبرال: دروغ و مزورانه بودن شعارهای تفکر ليبرال دموکراسی تصريح کردند
از سياه ترين جنايتهای بشريت در عراق و بويژه شهر مقدس نجف در حال رخ دادن است و آمريکا با 

شعار دموکراسی و ليبراليسم، يکی از مقدس ترين شهرهای مسلمانان را به خاک و خون می کشد و 
ق پاسخ سختی به قطعا امت اسالمی و ملت عراق از اين جنايات نخواهند گذشت و قطعا مردم عرا

  .آمريکا خواهند داد
مقام معظم رهبری با تاکيد بر اينکه جناياتی که اکنون درشهر مقدس نجف روی می دهد دل همه 

اين اقدامات استکبار جهانی و در راس آن : مسلمانان و شيعيان را به لرزه در آورده خاطرنشان کردند
  . از آمريکا خواهد شدآمريکا موجب تنفر وانزجار بيش از پيش امت اسالمی

حضرت آيت اهللا خامنه ای همچنين با انتقاد شديد از سکوت و بی تفاوتی مجامع بين المللی در قبال 
فضای کنونی بين المللی نشان دهنده  : جنايات آمريکا در عراق و شهر مقدس نجف تصريح کردند 

داد جهانی نيز همانند ديگر سلطه يک استبداد سياه در سطح دنيا است که البته دوران اين استب
  .استبدادها در کشور ها ، به سرخواهد آمد و نشانه های آن آشکار شده است

  
: رهبر معظم انقالب اسالمی در تبيين چالش عظيم فکری و فرهنگی دردنيای امروز ، افزودند
کر مادی از تفکراسالمی و جبهه اسالم در مقابل تفکر مادی ليبرال دموکراسی قرار گرفته که اين تف

  .پشتيبانی عظيم تبليغاتی ، سياسی ، اقتصادی و نظامی برخوردار است
مقام معظم رهبری ، نزاع و درگيری ؛ ماديگری محض ، از بين رفتن حريم ها و ارزشهای اخالقی ، نبود 

ل عدالت اجتماعی ، از بين رفتن آرامش روحی بشر و حاکميت امپراطوری زر و زور را نتيجه تفکر ليبرا
جمهوری اسالمی ايران در صحنه عمل نشان داد که می توان : دموکراسی دانستند و خاطرنشان کردند

ضمن حفظ معنويت و بنای ساختار اصلی زندگی مردم بر اساس معنويت ، يک جامعه فعال و پرنشاط 
  .داشت و در راه علم و پيشرفت مادی گام برداشت

است که جمهوری اسالمی ايران با حرف و سخنی نو که مهمترين حقيقت اين : ايشان تاکيد کردند 
امکان و ضرورت همراه شدن پيشرفت مادی با معنويت است ، در قلب جبهه اسالم در مقابل ليبرال 

  .دموکراسی قرار گرفته است
حضرت آيت اهللا خامنه ای با تاکيد بر اينکه جبهه تفکر  ليبرال دموکراسی از طرح يک نمونه عملی و 

دشمنان ملت ايران، بسيار : راه شدن معنويت و پيشرفت مادی در ايران ، هراس دارد افزودندموفق هم
تالش کردند باترفندهای گوناگون از جمله معرفی اين نظام بعنوان يک نظام بنيادگرا که دارای جمود 
ته است، از طرح واقعيت سخن جديد جمهوری اسالمی ايران جلوگيری کند ولی به موفقيت دست نياف

اند و مهمترين وظيفه نمايندگان فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، معرفی ابعاد و واقعيات اين سخن نو 
  .است

ايشان نمايندگان فرهنگی جمهوری اسالمی ايران در جهان را به تالش و کوشش مضاعف توصيه وتاکيد 
گوناگون و معرفی بايد با اقدامات فرهنگی جذاب و درعين حال متفاوت برای مخاطب های : کردند

و تبين ابعاد شخصيت ) ره(شخصيتهای  برجسته علمی ، فرهنگی و سياسی ايران بويژه امام خمينی 
  .ايشان ، چهره واقعی نظام اسالمی و پيشرفتهای شگرف آن را به جهانيان ارايه کرد

ايران تاکيد و رهبرمعظم انقالب اسالمی همچنين بر لزوم ارزيابی دقيق فعاليتهای نمايندگان فرهنگی 
دستگاههای مختلف بايد از مجموعه فعال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی : خاطرنشان کردند

پشتيبانی  کنند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نيز الزم است هماهنگی با دستگاهها از جمله وزارت 
  .ش نمايدامور خارجه را انجام دهد و در جهت تامين بودجه مورد نياز اين سازمان تال

در اين ديدار پيش از سخنان مقام معظم رهبری ، آقای مسجد جامعی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مهمترين : گزارشی از فعاليتهای شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ارايه کرد و گفت

اف چشم انداز مباحث در اين شورا، تطبيق برنامه های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با اهد
بيست ساله کشور بوده است ضمن آنکه اين شورا نقش موثری در هماهنگی فعاليتهای فرهنگی در 

  .خارج ازکشور داشته است
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حجت االسالم و المسلمين محمدی عراقی رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی نيز ضمن ارايه 
بررسيها نشان می دهد : رج از کشور گفتگزارشی از پنجمين گردهمايی رايزنان فرهنگی ايران در خا

به برکت انقالب اسالمی و برغم تواناييهای گسترده تبليغاتی جهان غرب ، رويکرد به دين ، معنويت و 
  .فرهنگ اسالمی در جهان افزايش چشمگيری يافته است

  
   در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی خاتمي مصاحبه بخشهايي از 

  2004 اوت 11 – 1383 مرداد 21چهارشنبه 
مصاحبه مشروح و مفصل رئيس جمهور بعد از گذشت يک ماه در جمع خبرنگاران پس از جلسه هيات 

  .وزيران برگزار شد
، سيد محمد خاتمی رئيس جمهور پس از يک ماه در جمع خبرنگاران  " مهر"به گزارش خبرنگار سياسی 

انتخابات در يک نظام : نتخابات گفت حضور يافته بود در خصوص حضور و مشارکت گسترده مردم در ا
مردم ساالر سرنوشت ساز ترين امری است که اگر واقعا ملتی بخواهد  از دستاوردهای  تحول 

اجتماعی خود که بخصوص از زمان مشروطيت به اين طرف بوده و با کمال تاسف در روند تاريخی  دچار 
استقرار مردم ساالری بر اساس دين و مشکالت شده  و در انقالب اسالمی يکی از فرازهای بلند 

ارزشهای دينی بوده، دفاع کنند هيچ راهی جز حضور در صحنه و در واقع احقاق حقی که قانون ،  شرع 
و خواست تاريخی ملت به آنها داده نيست و اگر موانعی هم بر سر راه  اعمال حقوق مردم باشد اين 

  .يرندمردم هستند که بايد حق خود را تحميل کنند وبگ
اگر برخی مواقع مشکالتی برای مردم ايجاد شد دلسرد نشوند  چون تحوالت اجتماعی : وی اضافه کرد 

يک برنامه و بخشنامه نيست که در يک لحظه شروع شود  و در يک لحظه تمام شود بلکه مستمراست 
 به  لحاظ  از زمان مشروطيت به اين طرف ما وارد مناسبات جديدی از قدرت سياسی شده ايم که . 

ماهيتی  با آنچه قبال بوده  متفاوت است ، گرچه  در مقام عمل ما دچار مشکل بوديم  اما از آن پس هر 
حکومتی ولو اينکه بدترين رفتار غيردموکراتيک را هم داشته باشد مجبور است که کار خود را با قانون و 

  .ما استمردم ساالری توجيه کند که اين يک پيشرفت عظيمی در کار ملت 
  

خاتمی در ادامه در خصوص مسائلی  که امروز در عراق می گذرد ابراز تاسف کرد و با اشاره به  ربوده 
ما برای روشن شدن سرنوشت همکارمان آقای جهانی شديدا پيگير : شدن ديپلمات ايرانی  گفت

 نيست که واقعا برخی  گروههای افراطی و تندرو  اين کار را کردند  يا  هستيم و هنوز برای ما مشخص
به نحوی از آنها بر می گردد  به دست خود اشغالگران  و نيروهايی که مسئوليت بيشتری دارند ،  اما 

تمام تالشمان را بکار می بريم  و با دولت موقت هم در رابطه هستيم  و اعتراضامان را هم کرديم و 
ی گسترده ای  هم در درون عراق توسط نيروها و گروه هايی که می شود با آنها صحبت کنيم تالشها

انجام داديم  و اميدواريم هرچه زودتر هم ماهيت ربايندگان مشخص شود وهم هرچه زودتر ديپلمات ما 
  .آزاد شود

  
اظهارات بی اگر صرف اظهارات باشد ما از : وی همچنين در خصوص اظهارات وزير دفاع عراق گفت 

اساس و بی منطق زياد شنيديم و خيلی به آن اعتنا نمی کنيم اما نگرانی ما اين است که اين حرفها 
يک پشت بندی داشته باشد که دودش به چشم مردم عراق و مردم منطقه برود، آنچه که برای عراق 

 بر عراق و بدست مهم است ايجاد ثبات و آرامش در عراق و زمينه سازی برای اعمال حاکميت مردم
  .گرفتن سرنوشت خودشان و رها شدن از اشغال و سلطه بيگانگان برخودشان است

  
وقتی دولت موقت آمد ما با نظر مثبت با آن برخورد کرديم به عنوان گامی بسوی : خاتمی تصريح کرد

ينی هم داريم انتخابات و استقرار حکومت دائمی در عراق و اميدوارم که اين کار انجام شود اما يک بدب
که يک تحرکاتی از بيرون توسط نيروهای خارجی و از درون توسط بعضی از افرادی که يا غافل هستند و 

  .يا ماموريتهای خاصی دارند که می خواهند اين روند را بهم بزنند داريم
 مردم را جرياناتی در عراق می خواهند که زمينه استمرار اشغالشان و ندادن حاکميت به:  وی ادامه داد

فراهم کنند بنابراين بعضی از اظهارات می تواند با اين مسئله مرتبط  باشد و بهانه سازی باشد برای 
  .ايستادن در مقابل آن روندی که به نفع مردم است و منجر به حاکميت مردم می شود

ور رنج می خاتمی متذکرشد که برنامه ما  در عراق ثبات و امنيت است و ما از بی ثباتی در اين کش
بريم به همين دليل هم شورای حکومت انتقالی را تاييد کرديم و در همين راستا هم با حکومت موقت با 

نگاه مثبت برخورد کرديم  و از آشوبها و درگيری هايی که در عراق است ناراحتيم بويژه از کارهای 
ان بيش از همه کشورهای تحريک کننده ای که امروز در اماکن مقدس انجام می شود، به هرحال اير

همسايه در روند ثبات و امنيت عراق کار کرده  ضمن اينکه بيش از ديگران در زمينه کمک مادی، 
اقتصادی و تجاری با عراق کار کرده است که چند روز پيش نيز کنفرانس وسيعی در اين راستا انجام 

هره می بريم، چگونه ممکن است شد اين در حالی است که ما بيش از همه از ثبات و امنيت  عراق ب
که ايران خود منشاء کاری شود که دود آن اول به چشم خودش رود و اگر اين حرفهايی که گفته می 

  .شود صرف حرف باشد نگرانی نداريم
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فناوری  صلح آميز هسته ای آری  که اين :  رئيس جمهور در خصوص مسائل هسته ای ايران گفت 
ينده پيشرفت ما در گرو آن است و مصمم هستيم که به آن برسيم و در اين منافع و حيثيت ملی و نيز آ

زمينه هم پيشرفت زيادی داشتيم ضمن اينکه در اين زمينه از کسی اجازه نمی گيريم ، معاهدات  بين 
المللی هم که ما عضو آن هستيم  به ما اجازه داده  و ما به لحاظ مصلحت ملی و حقوق ملی خود  و 

ش ارزنده ای که متخصصان ما کردند به هيچ وجه نمی توانيم از اين حق مسلم بگذريم و اگر به لحاظ تال
گله ای هست از آژانس بين المللی انرژی اتمی و از دوستان خودمان در اروپاست و از همه کسانی که 

 ای عضو آژانس هستند، آنها طبق قوانين آژانس موظفند که اعضا را کمک کنند تا به فن آوری هسته
  .صلح آميز دستيابی پيدا کنند

اگر ما  تعليق غنی سازی  را قبول کرديم بصورت داوطلبانه بوده  و اين به هيچ وجه به : وی اضافه کرد
معنی دست برداشتن از روند غنی سازی نيست البته ما هنوز غنی سازی نکرديم  و اگر هم بخواهيم 

وانيم اين کار را انجام دهيم بنابراين سپتامبر، نوامبر، کاری بکنيم  صرفا آزمايشی است که ببينيم می ت
مارس، ژوئن و چيزهای پس از آن خيلی در تصميم ملی ما که تصميم عام است و از صدر نظام تا ذيل 

  .نظام را در برمی گيرد تاثير نمی گذارد
واهيم چون به لحاظ اعتقادی نمی توانيم سالح هسته ای داشته باشيم و نمی خ:  رئيس جمهور گفت

اين سالح را بايد بکار برد اين درحاليست که ما طبق موازين اسالمی و روح ايرانی امکان بکار بردن 
سالح هسته ای را نداريم  ولو عليه ما سالح هسته ای بکار رود برای اينکه ما پيرو مکتبی هستيم  که 

  .نيدمی گويد در جنگ اگر کسی پشت به شما کرد حق نداريد به آن تجاوز ک
چيزی را که نمی توانيم بکار : خاتمی با تاکيد دوباره بر اينکه ما نمی توانيم سالح اتمی بکار ببريم گفت

ببريم نمی توانيم به سوی آن برويم، ما پيشنهاد کرديم که منطقه ما اوال خالی از سالح هسته ای 
ای در منطقه و باالخص باشد و به همين دليل هم به شدت اعتراض داريم از وجود سالحهای هسته 

زراد خانه  بزرگی که بعد از يکی دو تا قدرت بزرگ منطقه ای در منطقه ما توسط رژيم صهيونيستی 
وجود دارد که  اين خطری است برای جامعه و ما  برای وجودمان می کوشيم که اين منطقه خالی از 

  .سالح هسته ای باشد
  

ی که بايد باشد و مراقبت شود که ايران به سوی سالح تمام تضمين ها و سازوکارهاي: وی اضافه کرد
هسته ای نمی رود را به آن تن می دهيم  ضمن اينکه نگرانی جامعه جهانی را می فهميم ، با آژانس 

  اجازه نمی دهد که يک قدرتی به NPT هم هستيم و همانطور که NPTهم همکاری می کنيم و عضو 
گران را موظف می کند که به کشورهای عضو کمک کند تا   ديNPTسوی سالح هسته ای برود همان 

به فن آوری صلح آميز هسته ای  داشته باشد ، حرف ما اين بوده  و هيچ دليلی هم برای فشار بر ايران 
جز جنبه سياسی و جز متاسفانه  رفتار نادرستی که آمريکا دارد و ديگران را تحت تاثير قرار می دهد 

کی پس از ديگری رفع شده  و خود آژانس بارها اعتراف کرده  است که هيچ وجود ندارد وبهانه ها ي
دليلی برای اينکه حرکت ايران به سوی ساختن سالحهای اتمی باشد نيست و ما به همين دليل هم 

  .داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا کرديم و تمام تشکيالتمان را به روی آنها باز کرديم
قديم پيشرفت خيلی خوبی از لحاظ فنی داشته ايم و اگر اراده سياسی اکنون هم معت: خاتمی گفت

نباشد و انگيزه سوء سياسی نباشد و حسن نيت باشد و فقط به جنبه های فنی بررسی کنيم، 
مطمئن هستيم يا سپتامبر يا نوامبر پرونده ما از حالت غيرعادی بايد بسته شود  و اين در حالی است 

ه منطق تن دهد تحت تاثير بعضی انگيزه های سياسی و فشارهای سياسی که دنيا بيش از اينکه ب
  .است

ما همه : خاتمی درخصوص نگرانی های موجود از ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت گفت
تالشمان را خواهيم کرد که حقمان محفوظ بماند  و مشکلی برايمان ايجاد نشود، ما هيچ وقت نمی 

ه ايران به شورای امنيت برود االن هم در همين شرايط هم اعتراض داريم و اميدواريم خواهيم که پروند
که بتوانيم باز هم با مذاکرات و با توجيه و طمانينه و آرامش و احساساتی نشدن از اينکه مشکلی برای 

  .ما پيش نيايد جلوگيری کنيم
حروم کنند ، ما و ملت ما بايد آماده اگر بخواهند ما را از حق اساسی مان م: رئيس جمهور تصريح کرد

  .دادن هزينه های آن باشيم و حق ملی مان نگذريم که اميدوارم اينطور نشود
  

سيد محمد خاتمی درباره اقدام مجلس و تصميمی که درباره پرونده هسته ای ايران خواهد گرفت تاکيد 
زم به اجرای کاری کند بايد آن کرد مجلس شورای اسالمی نماينده حاکميت ملی است و اگر دولت را مل

  .را انجام دهيم
درعين حال که ما حق وتو را غير عادالنه مى دانيم  اما  پنج عضو اين شورا : رئيس جمهور تاکيد کرد 

حق وتو دارند و مى شود با آنها صحبت کرد ،  تمام تالش ما اين است که در مورد مصالح ملى  و غنى 
يز که مورد قبول مردم هم هست از حقمان نگذريم و در اين خصوص سازى اورانيوم در مسير صلح آم

  . همه مذاکرات و صحبت ها صورت گيرد  که بتوانيم به يک راه حل عادالنه برسيم
تمام تالش خود را انجام مى دهيم و دست اندرکاران اين پرونده در آينده تحرک :  خاتمى اظهار داشت 

  . ترين هزينه و بيشترين فايده را داشته باشيمبيشترى نيز انجام خواهند داد تا کم
اين بر : رئيس جمهورى در پاسخ به  سوالی مبنی بر  آثار اورانيوم غنى شده در قطعات وارداتى گفت 

عهده آنها است که پيدا کنند منشاء اين آثار کجا بوده است ، هيچگونه غنى سازى در ايران انجام نداده 
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ه بوده است و ما حاضر نيستيم که ناجوانمردانه برخورد کنيم  و اين خود ايم ،  قطعات وارد شده آلود
  . آژانس است که بايد برود و منشاء آن را پيدا کند که به نظر من مشخص هم هست 

  
رفتارهايی که آمريکا : خاتمی در خصوص اظهارات رئيس جمهور آمريکا و رابطه  با اين کشور نيز گفت

ميز بوده  است حتی در جاهايی که خودشان اقرار داشتند ايران در ثبات و داشته بسيار بد و خشونت آ
امنيت و پيشرفت مثال در عراق و افغانستان نقش داشته است ،   آمريکا با کمال تاسف به علت  

 ساله خود  نه تنها از ايران قدردانی نکرده  بلکه برخوردهای بسيار بدی کرده است ،   50اشتباهات 
هورش نيز می گويد که نظام ايران بايد عوض شود و اين يعنی دخالت آشکار واگر آمريکا حتی رئيس جم

سياستش را تغيير دهد و نخواهد خواستهايش را تحميل کند  چرا ملت ما ننشيند و گفتگو نکند ، 
  .مشکل اصلی از آمريکا است

ال است که مطرح کرده کليد در دست آمريکا است و من اين موضوع را شش يا هفت س: وی اضافه کرد
ام که اين کليد را او بايد بچرخاند نه با تحميل ديدگاه ها و با نگاه ارباب رعيتی به کشورهای جهان ، 
ملت ما اينگونه زيربار نمی رود و اگر ما تغييراتی در رفتار عملی آمريکا مشاهده کرديم و بفهميم که 

 در عمل با تغيير بعضی از رفتارها نشان دهد ، با قصدش ضربه زدن به مملکت و نظام ما نيست و اين را
  .هيچ کس دشمنی ابدی  نداريم و اگر مصالح ايجاب کند می توانيم سياست ديگری داشته باشيم 

آنچه امروز می شود و کارهايی که اين گروهها انجام می دهند، : خاتمی درباره تحوالت اخير عراق گفت
 بسيار بدی سر می برند همه  يا واقعا طرحی است برای اينکه افراد را گروگان می گيرند و به وضع

وجود اشغالگران وسلطه بر عراق را تحميل کنند يعنی دست خود آنهاست يا بر اثر نادانی و جهالت 
همانقدر که رفتار و کشتار اشغالگران محکوم . کسانی است که  بهانه به دست دشمن می دهند 

در عراق محکوم است و ما هيچ توصيه نمی کنيم و هيچ تاييد هم است اين رفتارهای تروريستی هم 
روی اين رفتارها نداريم و آنچه هم در ايران شده  ابداعی است  و هيچ ربطی به حکومت و دولت ندارد و 

خود آنها خوب می دانند که ما در عراق، آرامش ، امنيت وثبات می خواهيم، هم برای خود عراق و هم 
  .برای ملت عراق

  
، سيد محمد خاتمی رئيس جمهور در ادامه مصاحبه مفصلی که بعد " مهر"به گزارش خبرنگار سياسی 

از گذشت يک ماه در جمع خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی داشت در پاسخ به سوال خبرنگاری 
ای اتمی مبنی بر اينکه اگر در حال حاضر از سوی اسرائيلی ها مطرح شود که درصدد حمله به نيروگاهه

فکرنمی کنم که چنين حماقتی را انجام دهند : ايران هستند، جمهوری اسالمی ايران چه می کند گفت
،  اوال خيلی برايشان دشوار است و گران تمام می شود و عکس العملی هم که دنيای اسالم در برابر 

نهايت کار را در اين قضيه نشان خواهد داد بسيار سنگين است، در عين حال ما سعی می کنيم که 
حفاظت های خود به عمل آوريم و نيز حق خود می دانيم که در مقابل تجاوز به خود جواب الزم را به 

  .متجاوز بدهيم

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  عالم وصول شد اي ا آوري صلح آميز هسته طرح الزام دولت براي دستيابي به فن،  نماينده238با امضاي 

  2004 اوت 11 – 1383 مرداد 21چهارشنبه 
در پايان جلسه علني امروز مجلس شوراي اسالمي طرح الزام دولت براي دستيابي : خبرگزاري فارس

  .  نماينده رسيده بود، اعالم وصول شد238اي آه به امضاي   آميز هسته آوري صلح به فن
 در اين طرح دولت موظف شده است با استفاده از به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس

 نسبت به برخورداري آشور از فناوري NPTانديشمندان، محققان و امكانات داخلي در چارچوب پيمان 
  . يي صلح آميز اقدام آند هسته

  . اين طرح در جلسه روز يكشنبه آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به تصويب رسيده بود
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده، عراقرويدادهاي 
  

  احمد چلبی به عراق بازگشت 
  2004 اوت 11 – 1383 مرداد 21چهارشنبه 

احمد چلبی رئيس اين حزب امروز باوجود بسته شدن :يک مسئول حزب کنگره ملی عراق اعالم کرد
  . دفاترش در بغداد و صدور حکم بازداشتش به عراق بازگشت 

رئيس کنگره ملی عراق به :گزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، مثال االلوسی گفتبه گزارش خبر
  .کشورش مراجعه کرد

بنابراين گزارش ، به هنگام سفر چلبی به تهران يک قاضی عراقی حکم بازداشت وی را به همراه سالم 
  .باشد صادر کردچلبی برادرزاده اش که رئيس دادگاه ويژه محاکمه صدام ديکتاتور سابق عراق می 

  
  مداخله رژيم ايران در عراق
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  نگرانى آمريكا از رابطه ايران با شبه نظاميان عراقى در نجف

  2004 اوت 11 – 1383 مرداد 21 چهارشنبه -راديو آلمان 
اياالت متحده آمريكا نگرانى خود را از رابطه احتمالى ايران با شبه نظاميان عراقى در نجف را ابراز 

ارلى، معاون سخنگوى وزارت خارجه آمريكا ديروز سه شنبه گفت، از قرار معلوم ايران تمام آدام . داشت
به گزارش خبرگزارى فرانسه، آدام . توان خود را براى آشتى ملى و ايجاد ثبات در عراق بكار نمى بندد

راق نيز ذينفع از نظر ما ايران همانند ديگر آشورهاى منطقه در برقرارى صلح و ثبات در ع“: ارلى افزود
  ” .است

در دوبى گفته بود، » العربيه«هاضم شعالن، وزير دفاع عراق پيش از آن در گفتگويى با شبكه تلويزيونى 
عراقى سالح هاى آشور همجوار، ” جانيان“نزد . خود را در نجف برجاى گذاشته است” ردپاى“تهران 

  . عراق است” ه يكدشمن شمار“شعالن افزوده بود، ايران . ايران يافت شده است
على شمخانى، وزير دفاع . ولى دولت ايران هر گونه دخالت در زدوخوردهاى نجف را تكذيب مى آند

اينها بقاياى جنگ ايران و عراق از دهه هشتاد . ايران گفت، در ايران نيز سالح هايى از عراق وجود دارد
  .ميالدى است

ى سختى ميان شبه نظاميان موعظه گر شيعه بايد گفت آه روزهاست آه در شهر مقدس نجف نبردها
بر اساس منابع . افراطى مقتدا صدر و نيروهاى امنيتى عراقى و نظاميان آمريكايى در جريان است

 رزمنده شيعه آشته ٣۶٠آمريكايى، در زدوخوردهاى شديد نجف از پنجشنبه گذشته بدين سو، دستكم 
  . شده اند

رهبران بزرگترين حزب شيعه در عراق طى سوءقصدى به قتل بايد اشاره آرد آه هم امروز، يكى از 
به گزارش خبرگزارى فرانسه، على سعدى، از رهبران مجلس اعالى انقالب اسالمى در . رسيده است

بايد اشاره آرد آه على . به قتل رسيد” تروريست“بدست افراد » محموديه«منطقه جنوبى بغداد بنام 
است آه شاخه نظامى اين حزب شيعه مورد حمايت ايران بوده » ربد«سعدى فرمانده بريگادهاى سابق 

در اوت سال گذشته نيز رهبر روحانى و پرنفوذ اين حزب شيعه، آيت اله محمدباقر حكيم طى يك . است
  .بمبگذارى مهيب در نجف به قتل رسيد

  
  خبرنگاران ايرنا در عراق بازداشت شدند

  2004 اوت 11 – 1383 مرداد 21چهارشنبه 
رنا، خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران می گويد گزارشهايی دريافت کرده است مبنی بر اينکه چند تن اي

  . از خبرنگارانش در بغداد پايتخت عراق بازداشت شده اند
اين خبرگزاری می گويد که از روز دوشنبه تماسش با خبرنگاران اين آژانس خبری در بغداد قطع شده 

  . است
دان عينی گزارش می دهد که افراد مسلح ناشناسی که خود را نفرات نيروی پليس ايرنا به نقل از شاه

عراق معرفی می کردند، مصطفی دربان، مسئول دفتر خبرگزاری در بغداد، و سه عراقی را که برای 
  . خبرگزاری ايران کار می کردند بازداشت کرده و به همراه برده اند

 اند که چهار تبعه ايران که هفته گذشته در کربال دستگير شده در همين حال، مقامات ايران تاييد کرده
  . اند، مشاوران بازرگانی يک آزانس دولتی ايران بوده اند

خبرنگاران می گويند اين بازداشتها در شرايطی صورت گرفته که تنشها ميان دو کشور همسايه ايران و 
  .عراق باال گرفته است

 صورت گرفت که يک وزير کابينه عراق ايران را به مسلح کردن يک افزايش تنش ميان دو کشور پس از آن
گروه ستيزه جوی شيعه عراق متهم کرد و چندی پس از آن نيز يک ديپلمات ارشد ايرانی در عراق ربوده 

  . شد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   مرداد21: روزنامه های صبح تهران 

  2004 اوت 11 – 1383 مرداد 21چهارشنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران همچنان اخبار و گزارش های مربوط به عراق را در صدر اخبار خود منعکس 

کرده و به دليل حضور وزير خارجه در مجلس و توضيحات وی درباره مذاکرات هسته ای، به بررسی 
به تهديدهای تازه رييس واکنش نسبت . تهديدها و راه های خروج از بحران هسته ای پرداخته اند

  .جمهوری آمريکا نيز از بخش های مهم روزنامه های امروز است
 از زبان وزير امور خارجه خبر داده که از اياد عالوی نخست وزير موقت عراق ايراندر حالی که روزنامه 

ت ، ضمن ادامه حمالجمهوری اسالمیبرای ديدار از تهران به طور کتبی دعوت شده است، روزنامه 
خود به دولت موقت عراق، سخنان سالم چلبی، رييس دادگاه رسيدگی به اتهامات صدام حسين را 

نقل کرده که گفته است عالوی از وی خواسته بود از سفر به ايران برای بررسی پرونده اتهامات صدام 
  .خودداری کند

ت موقت عراق کامال دست اين روزنامه صبح تهران نتيجه گرفته است که اين اعتراف نشان می دهد دول
  . نشانده آمريکاست و سياست های آمريکا را در عراق دنبال می کند
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 در مقاله ای به بررسی تحليل های مربوط به سفر آيت اهللا سيستانی به لندن پرداخته و با نام شرق
 از بردن از يک فرستنده تلويزيونی و يک روزنامه عربی نوشته است که مشکوک نشان دادن اين سفر

اين منبع آغاز شد و ترجمه و انعکاس اين اخبار در برخی روزنامه های ايران به خوبی نشان می دهد که 
  . برای پروژه قهرمان سازی از مقتدی صدر سوژه خوبی يافت شده اما واقعيت چيز ديگری است

ی برند، سود اين به نوشته اين روزنامه، اين اشغالگران نيستند که از نبودن آيت اهللا در عراق سود م
شرايط از آن کسانی است که وضعيت موجود را نه براساس آنچه که هست بلکه بر اساس روياهای 

  .خود تحليل می کنند
، محمد خاتمی، رييس جمهوری، تاکيد کرده که تداوم آشفتگی ها در عراق به همشهریبه نوشته 

  .زيان ملت اين کشور، منطقه و حتی خود اشغالگران است
 سخنان وزير خارجه در جلسه ديروز مجلس را که به بررسی مذاکرات هسته ای آفتاب يزد  وشرق

پاريس اختصاص داشت به عنوان مهمترين خبر امروز خود منعکس کرده و از جمله نوشته اند در حاليکه 
دآور چند نماينده مجلس با سئوال های خود کمال خرازی را در موقعيتی قرار داده بودند که به آنان يا

شود که اوضاع مملکت چنان نيست که هر کس هر کاری می خواهد بکند و مقامات عاليه و به خصوص 
رهبر جمهوری اسالمی به کل سياست گذاری ها نظارت دارند، گروهی از نمايندگان به طرح مسايل 

هسته ای در جلسه علنی مجلس اعتراض کرده و خواستار جلسه غيرعلنی شدند تا از افشای 
  . يل مربوط به امنيت ملی جلوگيری شودمسا

 آقای خرازی در مجلس تاکيد کرده که اگر مجلس با تصويب طرحی دولت را ايرانبه گزارش روزنامه 
  . ملزم به از سرگيری غنی سازی اورانيوم کند دولت مجبور خواهد بود به مصوبه مجلس گردن بنهد

ز با پافشاری در سئوال های خود پاسخ کمال  زمانی که اکبر اعلمی، نماينده تبريشرقبه گزارش 
  . خرازی را قانع کننده ندانست و او را تهديد به استيضاح کرد، وزير خارجه و معاونانش به خنده افتادند

 در سرمقاله خود با انتقاد از شعارهای تند محافظه کاران در مسايل اتمی نوشته از شکست شرق
 همه آمريکايی ها احساس سرمستی می کنند و اميدوارانه از خوردن مذاکرات ايران و اروپا بيش از

تحويل پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل در نشست شهريورماه آژانس جهانی 
  . انرژی اتمی خبر می دهند

اين روزنامه ادامه می دهد که در چنين شرايطی به همان ميزان که تصميم گيری در داخل به سمت 
ذيری می رود، در بيرون از مرزها نيز چنين خط سيری را می توان رديابی کرد و نتيجه چنين سازش ناپ

فرآيندی رفتن به سوی رويارويی نهايی است که تکليف روابط ايران و آمريکا را يک بار و برای هميشه 
  .روشن می کند

س مجلس به اتفاق  خبر داده که به دنبال جلسه هسته ای ديروز مجلس، رييس و نايب ريياعتماد
رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در جمع خبرنگاران حاضر شده و اعالم داشتند که در 

  . مسايل هسته ای دولت و مجلس در کنار هم قرار دارند
 تاکيد حداد عادل، باهنر و بروجردی بر ضرورت يا عدم ضرورت ورود مجلس به مباحث هسته ای و شرق

لت به غنی سازی اورانيوم را مهم ديده و از زبان يکی از خبرنگاران نوشته است اگر تصويب طرح الزام دو
مجلس دولت را به غنی سازی اورانيوم ملزم کند آن گاه اين احتمال می رود که موضع دولت برای 
انعطاف در گفت وگوهای هسته ای تضعيف شود و اگر دولت ايران بگويد غنی سازی را تعليق می 

ه طرف های خارجی عنوان می کنند که اين موضوع در مجلس ايران به قانون تبديل شده کنيم، آنگا
  . است

 حدادعادل و بروجردی به حمايت از اين نظر برخاستند اما باهنر گفت که طرح شرقبه نوشته 
  . نمايندگان در حد توصيه است نه الزام

جلس هم گفته است که طرح  نماينده ای از اعضای کميسيون امنيت ملی مهمشهریبه نوشته 
   امضا اعالم٢٠٠ آميز با   صلح  ای  هسته  فن آوری  به  دستيابی  به  دولت نمايندگان مجلس برای الزام

 تاکيد  المللی  بين   شده  قواعد شناخته  در چارچوب  ايران  مسلم آماده شده که بر اساس آن، بر حق
  .  نخواهد داشت  با اروپا و آژانس  ايران ت مذاکرا  با ادامه  منافاتی  طرح شده و اين

.  
 در مقاله ای به بررسی سياست های اياالت متحده در مورد ايران پرداخته و ضمن اشاره به آفتاب يزد

سردرگمی واشنگتن، از سخنان جورج بوش که گفته است تحريم ها در مورد ايران حاصلی نداشت 
  .ت که در سر نومحافظه کاران آمريکايی می گذردنتيجه گرفته است که حمله نظامی سياستی اس

 در سرمقاله خود از همان جمله رييس دولت آمريکا به اين نتيجه رسيده که آمريکا به رسالتدر مقابل، 
  . شکست خود از ايران اعتراف کرد

 محسن آرمين، سخنگوی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، گفته است بعضی از  آفتاب يزدبه نوشته
  .الت سياست خارجی مربوط به ندانم کاری، بی تدبيری و اقدامات غيرمسووالنه داخلی استمشک

 درباره بازديد رسالتتاکيد وزير بازرگانی بر برپايی نمايشگاه فرش در محل فعلی نمايشگاه ها و خبر 
 رييس نمايندگان محافظه کار از محلی که شهرداری برای برپايی نمايشگاه ها در نظر گرفته، تاکيد

سازمان زندان های تهران بر اين که اگر شهرداری در تحويل زندان قصر و پرداخت بهای آن خودداری کند 
  .ناگزير زندانيان به اين محل بازگردانده می شوند از جمله اخبار ديگر روزنامه های امروز تهران است
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