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

  
آژانس بين المللي   - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  

  افزايش تالش هاى ديپلماتيك براى حل موضوع هسته اى
  هيات ايرانى در وين است

  ٢٠٠۶  آوريل22 - ١٣٨۵  اردیبهشت 2 شنبه
بازرس هسته اى عالى رتبه آژانس بين المللى انرژى اتمى، سفرش به تهران را :  شرقگروه سياسى

به گزارش خبرگزارى فرانسه به نقل از ديپلماتى نزديك به آژانس بين المللى انرژى .به تعويق انداخت
ل درباره اينكه آيا در حالى آه انتظارات شوراى امنيت سازمان مل: اتمى آه نامى از وى نبرد، نوشت

براى توقف غنى سازى اورانيوم احترام مى گذارد يا خير، )  ارديبهشت٨( آوريل ٢٨ايران به ضرب االجل 
همچنان باال است، اولى هاينونن مدير پادمان هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى سفرش به تهران را 

فكرى آه پشت اين تصميم قرار گفته است ت: به گزارش ايسنا، ديپلمات يادشده گفت.به تعويق انداخت
اين .به اين بستگى دارد آه آيا ايرانى ها در وين چيز جديدى را به آژانس انرژى اتمى ارائه داده اند يا خير

يك هيات ايرانى در روزهاى اخير در وين به سر : گزارش به نقل از منابعى آه نامى از آنها نبرد، افزود
ت هاى آژانس از ايران مبنى بر تعليق غنى سازى اورانيوم و همكارى مى برد تا در خصوص درخواس

بنا به گزارش خبرگزارى ها جواد وعيدى .آامل با تحقيقات آژانس از برنامه هسته اى ايران گفت وگو آند
خبرگزارى فرانسه ادامه . معاون شوراى عالى امنيت ملى و عباس عراقچى به مسكو سفر آرده بودند

ن آه پس از سفر به تهران به همراه محمد البرادعى مديرآل آژانس بين المللى انرژى هاينون:   داد
اين .اتمى در خصوص سفرش به ايران ترديد داشت، در نهايت تصميم گرفت به اين آشور سفر نكند

گزارش حاآى است، گروهى از بازرسان آژانس اخيرًا از تاسيسات غنى سازى اورانيوم نطنز ديدن آرده 
 قرار است البرادعى ظرف يك هفته آينده گزارشى را به شوراى امنيت سازمان ملل در خصوص اند و

از سوى ديگر يك مقام مسئول در گفت وگو با ايسنا در خصوص بازديد اولى  .پايبندى ايران ارائه دهد
يق انجام هنوز زمان دق: هاينونن معاون امور پادمان هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى از تهران گفت

وى با .اين مسئله مشخص خواهد شد) ديروز(اين سفر مشخص نشده است، اما تا پايان روز جمعه 
بيان اينكه سفر معاون محمد البرادعى مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى به تهران براى تكميل 

عمول در بازرسى هاى آژانس به صورت م: گزارش آژانس طبق درخواست شوراى امنيت است، افزود
اين مقام مسئول در خصوص برخى اخبار خبرگزارى هاى خارجى مبنى بر اينكه در .تهران ادامه دارد

سفر اخير البرادعى به تهران پيشنهادى مبنى بر تعليق فنى فعاليت هاى غنى سازى تهران مطرح 
نس بين معاون امور پادمان هاى آژا.چنين چيزى از سوى تهران مطرح نشده است: شده است، گفت

المللى انرژى اتمى در سفر اخير محمد البرادعى به تهران وى را همراهى مى آرد و در جريان مذاآرات 
پيش از اين قرار بود آه اولى  هاينونن سرپرستى هياتى . او با مقام هاى آشورمان نيز قرار داشت

ر هفته اى آه گذشت، به عهده عالى رتبه از بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى به ايران را تا اواخ
تيمى از آارشناسان و مذاآره آنندگان هسته اى : اين مقام مسئول همچنين اضافه آرد.داشته باشد

ايران پس از پايان ماموريتشان در مسكو عازم وين شده اند تا تازه ترين رايزنى ها را با مقامات آژانس 
  .داشته باشند

  وعيدى پنجشنبه شب به وين وارد شد• 
اين در حالى است آه به گزارش پايگاه خبرى ايالف، جواد وعيدى پس از پايان مذاآرات در مسكو با 

نمايندگان سه آشور اروپايى در خصوص مسئله هسته اى ايران و راه هاى حل و فصل آن، پنجشنبه 
 آرد آه بر اساس اين گزارش، سرگئى آيسلياك معاون وزير امور خارجه روسيه اعالم.شب وارد وين شد

هيات ايرانى روز پنجشنبه در مسكو با نمايندگان سه آشور اروپايى فرانسه، انگليس و آلمان ديدار 
از سوى ديگر يك ديپلمات ارشد انگليسى روز .داشته، اما اين ديدار نتايجى را به دنبال نداشته است

 در اين نشست هيچ جمعه درباره نتايج نشست ايران و سه آشور اروپايى در مسكو اعالم آرد آه
به گزارش خبرگزارى ريانووستى، بخش .پيشرفت مهمى در مورد موضوع هسته اى ايران حاصل نشد

مطبوعاتى سفارت انگليس در مسكو درباره اين نشست آه در مسكو بين مقامات ايرانى و ديپلمات 
صل نشد، اما اين هيچ پيشرفتى حا: هاى آشورهاى انگليس، فرانسه و آلمان برگزار شد، اظهار داشت

اعالم آرد آه ) فروردين٢٢(آوريل ١١ايران . نشست فرصتى مفيد براى شنيدن موضع ايران فراهم آرد
اين خبر پيش از سفر محمد . دانشمندان اين آشور موفق شدند اورانيوم با درجه پايين توليد آنند

ى ايران به تعهدات خود در قبال البرادعى مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى آه براى بررسى پايبند
 در مسكو، اين ۵+١پس از بى نتيجه بودن مذاآرات گروه . اين آژانس به تهران سفر آرده بود، اعالم شد

 آوريل هستند تا محمد البرادعى گزارش خود را در مورد برنامه هسته اى ايران به ٢٨آشورها منتظر 
وف وزير امور خارجه روسيه نيز پس از اينكه مذاآرات سرگئى الور.شوراى امنيت سازمان ملل ارائه دهد

قدرت هاى غربى در مسكو درباره ايران بى نتيجه پايان يافت، اعالم آرد آه بايد منتظر گزارش البرادعى 
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سرگئى آيسلياك معاون وزير امور خارجه روسيه نيز اعالم آرد آه موضع روسيه . درباره ايران باشيم
سرگئى آرينكو رئيس سازمان انرژى . ى درباره برنامه هسته اى ايران داردبستگى به گزارش البرادع

اتمى روسيه در واآنش به درخواست نيكالس برنز معاون وزير امور خارجه آمريكا از روسيه مبنى بر قطع 
وى درباره . همكارى هسته اى با ايران، احداث نيروگاه بوشهر را تهديدى براى ان پى تى ندانست

وسيه مبنى بر ايجاد آنسرسيوم مشترك غنى سازى ايران در خاك خود اعالم آرد آه اين پيشنهاد ر
  .پيشنهاد همچنان به قوت خود باقى است

  احتمال مصالحه• 
در همين حال تنها يك هفته مانده به پايان ضرب االجل شوراى امنيت سازمان ملل براى ايران جهت 

  نشانه هاى فزاينده اى به چشم مى خورد آه ايران معلق آردن فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم،
به گزارش بى بى سى .ممكن است مايل باشد بر سر برنامه هاى اتمى خود دست به مصالحه بزند

بى بى سى ادعا . فرستادگان ايران در آخرين لحظه فعاليت هاى ديپلماتيك خود را شدت بخشيده اند
ش شود مى گويد هياتى آه روز چهارشنبه به مسكو آرد آه يك مقام ايرانى آه نخواست نامش فا

رفت تا با اروپايى ها مذاآره آند، پيشنهاد تعليق آامل غنى سازى اورانيوم را داد به شرطى آه فعًال 
اين هيات روز چهارشنبه با نمايندگان آلمان، بريتانيا و فرانسه در مسكو گفت وگو آرد اما .علنى نشود

اين مقام ايرانى مى گويد .ين مذاآره تغييرى در موضع ايران مشاهده نكرده انداروپايى ها گفتند آه در ا
اروپايى ها پيشنهاد تهران را با اين استدالل آه مديرآل آژانس بين المللى انرژى اتمى بايد تا پايان ماه 

اآى است ساير گزارش ها از اروپا ح.جارى ميزان همكارى ايران را به شوراى امنيت گزارش آند رد آردند
آه ايران پيشنهاد يك وقفه فنى آوتاه در غنى سازى را داده است تا زمينه انجام گفت وگوها فراهم 

از سوى ديگر آاندوليزا رايس وزير امور خارجه اين آشور چهارشنبه شب .شود، اما اين پيشنهاد رد شد
است آمريكا مبنى بر آنكه چه در برابر شوراى روابط بين المللى شيكاگو در پاسخ به سئوالى درباره  سي

بيان يك اصل به صورت انتزاعى آار مشكلى : زمانى ممكن است اقدامى نظامى انجام دهد، گفت
قطعًا رئيس جمهور گزينه هايش را باز نگه مى دارد و ما همواره گفته ايم آه حق دفاع از خود . است

ما بدون هيچ گونه قطعنامه : ادامه دادوى . ضرورتًا نيازمند قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل نيست
البته در اين مورد . اى در شوراى امنيت به جنگ در بالكان پرداختيم و در مورد عراق نيز همين طور

چندين قطعنامه وجود داشت آه عراق را تهديدى براى صلح و امنيت بين المللى معرفى مى آرد و 
 آه مى گفت اگر عراق عقب نشينى نكند، ١۴۴١قطعنامه اى نهايى هم وجود داشت، يعنى قطعنامه 

در مورد فعلى آه همه به علت : وزير امور خارجه  آمريكا گفت. پيامدهايى جدى را در بر خواهد داشت
آنچه در روزنامه بوده است، درباره  ايران مى پرسند، مهم است تاآيد آنم آه رئيس جمهور گزينه 

: رايس افزود.  اين حال ما با ايران در مسيرى متفاوت قرار داريمبا. هايش را از روى ميز آنار نمى گذارد
اينجا مسئله بسيج آردن جامعه بين المللى است تا جامعه  بين المللى در اين ديدگاه آه ايران نمى 

در : وى ادامه داد. در اين باره توافق شده است. تواند سالح هسته اى داشته باشد، متحد شود
يرانى ها از آنچه جزء رفتارشان بوده آه با تمامى خواسته هاى جامعه  بين المللى راستاى بازگرداندن ا

مغاير بوده است، ما آماده ايم از تمامى معيارهايى آه در اختيارمان داريم از جمله سياسى، اقتصادى و 
ر ادامه با رايس د. ديگر معيارها براى منصرف ساختن آنها از مسيرى آه در آن قرار دارند، استفاده آنيم

ما مشكلى با مردم ايران نداريم و : دنبال آردن سياست تفرقه افكنى ميان دولت و ملت ايران گفت
اين . مشكل ما سران ايران هستند... برعكس، مى خواهيم آنها بخشى از جامعه بين المللى باشند

يت ما ابزارهاى با قرار گرفتن در شوراى امن: وى گفت. رژيم خود را با رفتارش منزوى مى سازد
ديپلماتيك و ديگر ابزارها را براى متقاعد ساختن ايرانى ها به اين آه واقعًا الزم است به مذاآرات 

ما حق آنها را براى در اختيار داشتن برق هسته : وزير امور خارجه  آمريكا گفت. بازگردند، در اختيار داريم
رق هسته اى صلح آميز را داشته باشند، اما به اى غيرنظامى زير سئوال نمى بريم، آنها مى توانند ب

 ساله اى آه در آن با آژانس بين المللى انرژى اتمى روشن و شفاف نبوده اند، اين ١٨علت سابقه  
برق هسته اى نمى تواند قابليت غنى سازى و بازفرآورى در خاك ايران را شامل شود، زيرا زمانى آه 

وزير امور خارجه  . دى ساخت سالح هسته اى را فرا گرفته ايدچنين آارى را ياد گرفتيد فناورى آلي
اينها دو شرايط بسيار متفاوتند و ما معتقديم راه هاى . ايران عراق نيست: آمريكا بار ديگر تاآيد آرد

رايس در پاسخ به سئوالى درباره  اينكه آيا رويكرد آمريكا در . عالجى آه در برابر ما است، قاطعانه اند
قطعًا استاندارد دوگانه است، : د و ايران يا آره  شمالى استاندارد دوگانه نيست، مدعى شدبرابر هن

زيرا ايران و آره  شمالى با تقلب در الزاماتشان در برابر ان پى تى، غيرشفاف بودن و جوامعى بسته 
  .بودن، اين استاندارد دوگانه را ايجاد آرده اند

  
 شده دي تولومياوران: رابرت جوزف.  بماندتي امنیها منتظر شورا تواند ماهی نمکایآمر:  برنزکالسين

   ستي کافی سالح اتم10 ساخت ی برارانیتوسط ا
  ٢٠٠۶ آوريل 22 - ١٣٨۵  اردیبهشت 2 شنبه
 ی را لغو کرد، منابع خبررانی شده خود به ایزی سفر برنامه ری نن معاون البرادعنهی های اولکهيدرحال

 آژانس به ی ارائه گزارش با مقامهاشيشاپي شده است تا پنی وی راهیرانی ااتي هکی اعالم کردند رانیا
 رانی اهي علیحتمال ای هامی تواند با تحری می اعالم کرده است تنها زمانهيروس. نديگفتگو بنش

 کای آمرندهی برنز نماکالسين.  استی هسته ای جنگ افزارهادي تولرانیموافقت کند که ثابت شود هدف ا
 تي امنی شورامي تواند ماهها منتظر تصمی کشور نمنی گفت اتي امنی شورای دائمی اعضادر نشست
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 کای آمرحاتي ارشد کنترل تسلپلماتیدرابرت جوزف .  خود را خواهد گرفتمي تصمیی به تنهاکایبماند و آمر
 وژيفی سانتری را که مواد الزم براUF6 تن 110 ی براازي مورد نومي اعالم کرده است که اورانرانیگفت ا

  . ستي کافی سالح اتم10 ساخت ی مواد برانی کرده ادياست تول
 درباره برنامه ی اتمی انرژی المللني از ارائه گزارش آژانس بشيشش روز پ):  فرداویراد( زرنگار دونیفر

 ی برای به راه حلیابي دستی برای همه جانبه اکيپلماتی دی تالش هاتي امنی به شورارانی ایهسته ا
  .  استانی در جررانی ایران هسته ابح

 ی را لغو کرد، منابع خبررانی شده خود به ایزی سفر برنامه ری نن معاون البرادعنهی های اولکهيدرحال
 ی ارائه گزارش آژانس به شوراشيشاپي شده است تا پنی وی راهیرانی ااتي هکی اعالم کردند رانیا

  .  نکرده انددیي تان خبر را تاکنونی آژانس اما ایقامهام. ندي آژانس به گفتگو بنشی با مقامهاتيامن
 موافقت کند که ثابت رانی اهي علی احتمالی هامی تواند با تحری می زماندی گوی مهي روساني منی ادر

 کشور نی اندی گوی اما مییکای آمریمقامها.  استی هسته ای جنگ افزارهادي تولرانیشود هدف ا
 جمعه ز روهي وزارت امور خارجه روسیسخنگو.  بماندتي امنی شورامي تواند ماهها منتظر تصمینم

 باره که نی در ای که اسناد مشخصمي صحبت کنرانی اهي ها علمی درباره تحرمي توانی میگفت تنها زمان
 با زور هي وزارت امور خارجه روسیبه گفته سخنگو.  ندارد ارائه شودی هسته ازي اهداف صلح آمرانیا

  .  را حل کردین مشکل توای نممیتحر
 در مسکو پس از بازگشت تي امنی شورای دائمی در نشست اعضاکای آمرندهی برنز نماکالسي ندرمقابل

 در اوضاع موجود یريي تغندهی کند در دو هفته آی فکر نمی ونکهیبه واشنگتن روز جمعه با اشاره به ا
 نتواند در تي امنی اما چنانچه شورامی ا نشدهدي ناامکيپلماتی دی گفت ما هنوز از تالش هاد،یاي بشيپ

  .  خود را خواهد گرفتمي تصمیی به تنهاکای آمرردي بگمي تصمرانی معقول درباره ایزمان
 بهشتی ارد12 در تي امنی شورای پنج کشور عضو دائمندگانی اعالم کرد که نماني برنز همچنکالسين

 ی جمهورسيبه گفته رئ. ندی آی گردهم متين امی به شورای گزارش البرادعی بررسی براسیماه در پار
 حل کيپلماتی دی از راه هارانی ای است بحران موجود بر سر برنامه هسته ادواري کشور هم امنی انيچ

 روز جمعه گفت ما همچنان اعتقاد به صبرو حوصله و زي وزارت امور خارجه آلمان نرکلیمد. شود
  . می را داررانی درباره ای جامعه جهانیکپارچگی
 کرد دي روز جمعه تاکی اسالمی وزارت امور خارجه جمهوری سخنگوی آصفدرضاي حمگری دی سواز

 دي تاکگری بار دی آصفیآقا.  استیغاتي و شانتاژ تبلتي خالف واقعرانی اهي علکای آمری مقامهایادعاها
 اني منیدر ا.  استی المللني و بر اساس معاهدات بانهی صلحجورانی ای هسته ای هاتيکرد که فعال

 روز جمعه در واشنگتن رانی ای با استناد به ادعاهاکای آمرحاتي ارشد کنترل تسلپلماتیرابرت جوزف د
  : گفت
 ی را که مواد الزم براUF6 تن110 ی براازي مورد نومي اعالم کرده است که اورانرانیا:  جوزفرابرت
  .ستي کافیتم سالح ا10 ساخت ی مواد برانیا.  کردهدي است تولوژيفیسانتر

 آلمان جان نگروپونته ی کند که بنا به گزارش خبرگزاری را میري گجهي نتنی ای جوزف در حالیآقا: ز.ف
 داي خود دست پی بمب هسته اني دارد تا به اولازي سالها وقت نرانی ادی گوی مکای اطالعات آمرسيرئ

 است گفت زي ها اغراق آمیرانی ایعاها احتماال ادنکهی نگروپونته روز پنجشنبه با اشاره به ایآقا. کند
 کشور قادر خواهد بود در نی دارد اما ای بدست آوردن سالح هسته ای برایادی زلی تماقتي درحقرانیا

  . کندداي پی هدف دسترسنی به اندهیدهه آ
  

  خبر دادی سازی با روسيه بر سر غنیايران از توافق اصول
  ٢٠٠۶ آوريل 22 - ١٣٨۵  اردیبهشت 2 شنبه

 خبر از آن داده است ی اتمی انرژی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللیعل:بی بی سی
 . با روسيه دست يافته استی اصولی اورانيوم به توافقی سازی در زمينه غنی اسالمیکه جمهور

 ی سازی غنیدر مسکو اعالم کرد پيشنهاد روسيه برا" یامنيت انرژ" جمعه شب در کنفرانس یو
 ی خود در اين زمينه همچنان ادامه می است و ايران به گفت وگوهایمشترک همچنان قابل بررس

 .دهد
 ،ی از مسايل فنیاما بسيار .  قبل موافقت آرديمیما در اصل با اين پيشنهاد مدت: " سلطانيه افزودیآقا

 ."ذاآرات قرار دارداين پيشنهاد همچنان تحت م.  قرار بگيردی همچنان بايد مورد بررسی و مالیحقوق
عنوان کرده بود، اما " اشپيگل" زبان ی با نشريه آلمانی پيش همين اظهارات را در گفت و گويی چندیو

 محسوس در مذاکرات ايران و روسيه مخابره نشده ی از پيشرفتی اخير گزارشیبه رغم آن، در هفته ها
 .است
 به ی اسالمی جمهوریزارش پرونده هسته ا در جريان مذاکرات فشرده خود با ايران، قبل از گروسيه
 اورانيوم ايران در خاک خود خواهد بود ی سازی حاضر به غنی امنيت تاکيد کرده بود که تنها زمانیشورا

 . را به حالت تعليق درآوردی سازی مربوط به غنیکه ايران کليه فعاليت ها
 ینيستند از حق خود در زمينه غن در آن هنگام تاکيد کردند که حاضر ی اسالمی مقامات جمهوراما
 . و توسعه صرف نظر کنندی اورانيوم در ابعاد تحقيقاتیساز
 از ی روسيه تنها راه جلوگيری شد توافق بر سر طرح پيشنهادی که گفته می اين ترتيب، در شرايطبه

 پيدا  در اين زمينه دستی امنيت است، دو کشور نتوانستند به توافقیگزارش پرونده ايران به شورا
 .کنند
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 ی شده خبر داد، برخی اورانيوم غنی وجود اين، پس از آنکه ايران از موفقيت خود در توليد مقداربا
 آن باشد یناظران از اين احتمال سخن گفتند که ممکن است ايران پس از اعالم خبر اين موفقيت، در پ

 . را فراهم آوردیعل خروج از بن بست فی ديپلماتيک برای به توافقی دستيابیکه زمينه ها
  جديدی ساخت دو نيروگاه هسته ای برادعوت
 آينده از همه شرکت ها در ی اصغر سلطانيه در مسکو همچنين خبر از آن داد که ايران در هفته هایعل

 . جديد در ايران دعوت خواهد کردی ساخت دو نيروگاه هسته ایسراسر جهان برا
 اعالم کرده بودند که ی اسالمیپيشتر نيز مقامات جمهور.  در اين زمينه ندادی توضيحات بيشتریو

 . کنندی همکاری هسته ای در زمينه فعاليت هایآماده اند با هر شرکت يا دولت ديگر
 .  در بوشهر استی يک نيروگاه هسته ای در حال حاضر تنها داراايران

، تا پايان امسال به بهره  شودی روسيه ساخته می گفته اند اين نيروگاه که با همکاری ايرانمقامات
 .  خواهد رسيدیبردار
 از متحدان اين ی گيرد که آمريکا و شماری صورت می جديد در شرايطی بر ساخت نيروگاه هاتاکيد

 متهم کرده ی ساخت سالح هسته ای برای مخفی را به داشتن برنامه های اسالمیکشور، جمهور
 .اند

 کامال صلح ی اين کشور اهدافی هسته ایه است که برنامه ها همواره اين اتهام را رد کرده و گفتايران
 .آميز دارند
 ی علمآپارتايد

 به ی وزير امور خارجه ايران گفته است آمريكا به دنبال تحميل آپارتايد علمی همين حال، منوچهر متکدر
 . استی اسالمیجمهور

رييس آميسيون مشترک آوبا در وزير دولت و " ريكاردو گابريساس" روز شنبه در ديدار با ی متکیآقا
 ی و از حق طبيعیا  صلح آميزهستهی جهان سوم از فن آوریتهران گفت آمريكا به دنبال تحريم آشورها

  .خودشان است
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

كي نخست وزير؛  جالل طالباني رييس جمهور؛ جواد مال-ترآيب دولت متحد ملي عراق مشخص شد 
  محمود المشهداني رييس پارلمان
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تشكيل ) شنبه(آشور امروز  بست سياسي در عراق، پارلمان اين سرانجام پس از حدود چهار ماه بن

از درگير شدن عراق در يك جنگ  جلسه داد تا ترآيب دولت متحد ملي اين آشور را مشخص آند و
المشهداني آه به عنوان رييس جديد پارلمان  جلوگيري آندو در اين نشست عالوه بر محمودداخلي 

چنين  هم. دوره به عنوان رييس جمهور عراق انتخاب شد انتخاب شد، جالل طالباني نيز براي دومين
ي عراق براي نامزدي  آه از سوي ائتالف يكپارچه" جواد المالكي" معروف به" نوري آمال المالكي"

  .بود، در اين پست راي اعتماد گرفت نخست وزيري تعيين شده
 جالل طالباني بعد  ي تلويزيوني الجزيره، از شبكه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
افزايش : جمهوري از سوي پارلمان، طي سخناني اظهار داشت از انتخاب مجدد براي پست رياست

  .مردم عراق بايد در اولويت امور دولت جديد باشد بهخدمات اقتصادي و امنيتي 
شهداي عزيزي آه قرباني حمالت تروريستي در  ي ما بايد ضمن گراميداشت ياد و خاطره: وي افزود

  .امكانات امنيتي در عراق فراهم آنيم آشور شدند، تالش خود را براي افزايش
: ادي صدام صورت گرفت، عنوان داشتاستبد هايي آه براي نجات عراق از حكومت وي ضمن تالش

مهمترين آنها برگزاري سه انتخابات مهم در آشور  مردم عراق دستاوردهاي بزرگي را رقم زدند آه
  .است

افزايش حقوق آارمندان و ديگر اقدامات دولت، از  وي با اشاره به تحوالت در بسياري از موسسات اداري،
م طي دو دوره نخست وزيري دولت موقت عراق را بر عهده هرآدا اياد عالوي و ابراهيم الجعفري آه

  .اند، تشكر آرد داشته
خواهان ايجاد عراقي براي همه هستيم؛ عراقي آه  ما: ي سخنان خود اظهار داشت طالباني در ادامه

مسيحي باشد و هدف اصلي از آن ايجاد وحدت بين قشرهاي  متعلق به شيعه، سني، آرد، مسلمان و
  .ستمختلف مردم ا

اين اتحاد مقدس و تحقق دولت متحد ملي آه بتواند  ما بايد تمامي تالش خود را براي تحكيم: وي افزود
  .بگيريم چنين اتحادي را تحكيم ببخشد بكار

  .سطح منطقه و جهان باشد عراق جديد بايد عراقي مطرح در: وي خاطر نشان آرد
آه به آزادسازي عراق از نظام ديكتاتوري صدام  يرييس جمهور عراق در ادامه از تالش تمامي آشورهاي

  .دولت و ملت عراق اهدا نمودند قدرداني آرد هاي مالي خود را به آمك آرده و يا آمك
نيروهاي عراقي و توانمندي آنها در برقراري امنيت  وي هم چنين ابراز اميدواري آرد آه با تكميل آموزش

  .برسد در آشور، عراق به استقبال آامل
درست نيروهاي عراقي با در نظر گرفتن منافع ملي  مهمترين راه براي تحقق اين امر عملكرد: وي افزود

  .است ي سياسي و دور بودن از مسايل روزمره
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  .آزاد و باثبات و امن ابراز اميدواري آرد طالباني در پايان براي ساخت عراقي دموآرات، شكوفا،
 راي موافق از مجموع 159المشهداني با آسب  چنين در نشست امروز پارلمان عراق، محمود داوود هم
  .انتخاب شد  راي به عناون رييس پارلمان عراق266

تنها دو نامزد براي تصدي پست : جلسه اظهار داشت چي رييس موقت پارلمان عراق، در اين عدنان پاچه
  .عبارتند از محمود المشهداني و صالح المطلق آه بودند  رياست پارلمان معرفي شده
گيري خود را از  اين جلسه حضور داشت، آناره ي گفتمان ملي عراق آه در صالح المطلق رييس جبهه

  .يي اعالم آرد طايفه اين پست به دليل اجتناب از مسايل
زشكي از بغداد ي پ فارق التحصيل رشته وي. محمود داوود المشهداني سني و متولد آاظمين است

دليل انتقادهايش از علل اين جنگ، به اتهام تشويش  است آه پس از جنگ تحميلي عراق عليه ايران به
  .شد اذهان عمومي به دو سال زندان محكوم

هاي اجتماعي نيز  ي صحنه و از حضور در آليه ي محكوميتش، ممنوع السفر شد وي پس از گذراندن دوره
  .محروم شد

انتصاب به عنوان نخست وزير عراق، گفت آه براي   مالكي در اولين اظهارات خود پس ازدر همين حال،
  .تشكيل دولت متحد ملي تالش خواهد آرد

هاي تروريسم و فساد مقابله  دهم آه با چالش اي تشكيل قصد دارم دولت متحد ملي: وي تاآيد آرد
  .آند

هاي آرد غير مسلمان  عرب، آرد، شيعه يا گروه اي آه مردم عراق، خواه عدالتي آني بي من براي ريشه
ما بايد براي حفظ شرافت مردم آه طي رژيم گذشته از بين رفته  .برند، فعاليت خواهم آرد از آن رنج مي

  .با يكديگر همكاري آنيم
ي وي متشكل از وزرايي است آه  نياز دارد و آابينه  به يك ماه وقت مالكي گفت آه براي تشكيل آابينه

  .آنند ي عراق آار مي اي همهبر
هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي  رويارويي با چالش اميدوارم تيمي قوي و توانمند براي: وي تصريح آرد

  .اش عمل آند ي قومي آارآيي فعاليت آند و به دور از پيشينه تشكيل دهم آه هر وزيري با آفايت و
ي رويارويي با  آورد آه تكنوآرات باشند و سابقه ارخواهد وزرايي را روي آ مالكي خاطرنشان آرد آه مي

  .ها را داشته باشند اين چالش
بهترين روابط با همسايگان عرب و مسلمان را در  دولت من برقراري: وزير جديد عراق تاآيد آرد نخست

د شما شاه. متفاوت از آنچه رژيم گذشته داشته، خواهد بود دهد و اين روابط بسيار اولويت قرار مي
  .امنيتي ما، امنيت آل آشور را در دست خواهند گرفت خواهيد بود آه نيروهاي

عراق، هنگام اعالم تاييد نامزدي مالكي  سيدعبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي
امروز در نشست خود نامزدي مالكي را به عنوان  ي شيعه نهاد سياسي ائتالف يكپارچه: گفته بود

  .اييد آردنخست وزير ت
به عنوان معاون رييس جمهور در سمت  در اين نشست توافق شد آه عادل عبدالمهدي: حكيم گفت

  .اول رييس پارلمان انجام وظيفه آند خود باقي بماند و شيخ خالد العطيه به عنوان معاون
 خطاب به وزيري نامزدي مالكي براي تصدي پست نخست اي با اعالم حكيم پيش از اين با صدور بيانيه

هايي آه بر سر راه تشكيل دولت جديد وجود داشت، به  دشواري ها و سختي: مردم عراق گفته بود
شاهد تشكيل دولتي ملي خواهند بود آه مشارآت تمامي احزاب عراقي  پايان رسيد و مردم به زودي

  .گيرد را در بر مي
ها و  سابقه بوده و پيچيدگي خ عراق بيگذشته در تاري هاي ي ماه تجربه: وي در اين بيانيه تاآيد آرد

دهد دولت عراق براي اولين بار بعد از  وجود داشت نشان مي هايي آه در روند تشكيل دولت سختي
ي عطفي در نظام  گيرد و اين امر نقطه احزاب مختلف عراقي شكل مي انجام مذاآرات گسترده بين

  .شود محسوب مي سياسي عراق جديد
گيري از  الجعفري، نخست وزير عراق به دليل آناره ي ابراهيم گيري شجاعانه موضعحكيم ضمن تقدير از 

احترام به خواست ديگر احزاب ملي از توجه او به حفظ وحدت  نامزدي پست نخست وزيري دولت جديد و
  .عراق تقدير آرد ي ي شيعه ائتالف يكپارچه

خوشحال :  تاييد نامزدي مالكي گفتاعالم ابراهيم الجعفري، نخست وزير دولت موقت عراق پس از
  .آشورم خدمت آنم ي پارلمان به هستم به عنوان يك عضو ساده

پيش رو داريم و اين امر مستلزم همكاري و  ما در حال حاضر تشكيل دولت متحد ملي را: حكيم گفت
ر ها براي حل مشكالت مردم عراق و آثا ي آن مسووالنه مشارآت تمامي احزاب سياسي و برخورد

  .هاي گذشته است منفي دوره
هاي عربي در امر مبارزه با تروريسم و  گروه  چنين تالش رييس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق هم

  .برقراري صلح و ثبات در آن را خواستار شد ها و توجه به طرح بازسازي عراق و تروريست
راقي با تمديد رياست جمهوري جالل نمايندگان ع : نيز گزارش داد- چاپ لبنان -ي السفير  روزنامه

  .نيز موافقت آردند جمهور دولت موقت عراق طالباني، رييس
امامان جمعه در عراق به مردم عراق اميد دادند آه به حل  گيري ابراهيم جعفري، زمان با اعالم آناره هم

  .ايم نزديك شده بحران سياسي عراق بسيار
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صدرالدين القبانچي، : نماز جمعه در عراق اعالم آرد هاي  خطبهپايگاه اينترنتي المحيط در گزارشي از
 وجود آمده در روند   بعد از گشايش به :نماز جمعه اظهار داشت هاي ي نجف، در خطبه امام جمعه

  .عراق بسيار نزديك است سياسي، حل بحران سياسي
الف، مبني بر حفظ وحدت شيعه بر فهرست ائت القبانچي داليل حل اين بحران را اعمال فشار مرجعيت

  .و تشكيل دولتي قدرتمند و منسجم دانست ها گيري نشيني از برخي از موضع فهرست، عقب
ايجاد تسريع در روند تشكيل دولت جديد نيز در  ي نجف اعمال فشار مردم عراق را جهت امام جمعه

  .موثر دانست ايجاد راهكارهايي براي حل بحران سياسي
يي و بحران سياسي گذشتيم  داخلي، آشوب طايفه ما امروز از خطر جنگ: ان آردوي در ادامه خاطرنش

  .گفتند، پي به خطاهاي خود خواهند برد سخن مي و آساني آه از وقوع جنگ داخلي در عراق
تر شده و با توجه به  ي شيعه به مراتب سنگين يكپارچه مسووليت فهرست ائتالف: القبانچي تصريح آرد

  .تر براي تشكيل دولت متحد ملي تالش آند بايد هر چه سريع ن اآثريت پارلماندر اختيار داشت
هاي نماز جمعه با اشاره به اوضاع نامناسب  خطبه القري بغداد، در شيخ علي الزند، خطيب مسجد ام
  .مردم عراق را خواستار شد امنيتي در اين آشور صبر و استقامت

ها تن از اهالي اين منطقه منجر  به آشته شدن ده االعظميه آههاي اخير در  وي ضمن انتقاد از درگيري
  .هاي امنيتي دانست در حل بحران شد، دليل اين امر را ضعف عملكرد دولت

هاي سياسي  زنگ خطر در عرصه: تاآيد آرد از سوي ديگر، صباح الساعدي خطيب مسجد الرحمن،
 نواختن آرده و اعضاي پارلمان بايد با شروع به عراق بعد از شكست احزاب سياسي در حل اختالفات

  .بحران سياسي تالش آنند تر جهت حل اختالفات و جديت هر چه تمام
دهندگان  ي راي حاشيه آشاندن خواست و اراده چنين نسبت به هر گونه اقدامي آه موجب به وي هم

  .عراقي شود، هشدار داد
ي الخالصيه، از اصرار برخي از احزاب  يهعلم ي در آاظمين نيز شيخ جواد الخالصي، سخنگوي حوزه

اختالفات موجود بر سر : فدرالي در آشور انتقاد آرده و افزود سياسي عراق مبني بر اجراي طرح نظام
  .را در آينده به دنبال خواهد داشت قانون اساسي بحران بزرگي

  .ي آشور را ندارد ارهشود آه قدرت اد منجر مي اختالف و درگيري به تشكيل دولتي ضعيف : وي افزود
  .خارجي، خواستار شد الخالصي انجام مذاآرات ملي را بدون حضور نيروهاي

از نقش احزاب ديني اين شهر، از اتهام  شيخ ميثم طالب، خطيب مسجد بزرگ بصره نيز ضمن دفاع
  .دي العون نسبت داده شده بودن احزاب به طايفه اين. يي بودن آنها به شدت انتقاد آرد طايفه

ي دبيرآل سازمان ملل متحد در  قاضي، نماينده در آويت نيز شيخ عباس الزيدي در خصوص ديدار اشرف
قاضي بر نقش مراجع ديني در  : ي نجف عنوان داشت شيعه عراق، با شيخ محمد يعقوبي، از رهبران

  .است هاي سياسي تاآيد آرده حل بحران
با نظارت سازمان ملل متحد را جهت آاهش   دينياليعقوبي نيز برگزاري يك آنفرانس: وي افزود

  .اختالفات بين شيعه و سني در عراق خواستار شد
خواسته تا به دليل حوادث اخير در حرم امامين  چنين تاآيد آرد آه يعقوبي از قاضي الزيدي هم
  .نام گيرد" آنفرانس جهاني سامرا " در سامرا، اين آنفرانس،) ع(عسگريين 

ي العربيه تاآيد  وگو با شبكه عراق، در گفت ي آردستان مسعود بارزاني رييس منطقهاز سوي ديگر، 
  .جدايي هستند؛ اما آردها هرگز به دنبال جدايي نيستند هاي غير آرد خواهان برخي از گروه: آرد

  .ها خودداري آرد بارزاني از ذآر نام اين گروه
ها،  فراگير نزديك است و چنانچه خشونت عراق بسيار به جنگ داخلي: چنين عنوان داشت وي هم

  .گير اين آشور خواهد شد نشود، به زودي جنگ داخلي دامن ها و ترورها در اين آشور آنترل ربايي آدم
در عراق هستند و در صورت وقوع، براي سرآوب  آردها خواهان عدم وقوع چنين جنگي: بارزاني افزود

  .آن تالش خواهند آرد
مرگ آرد اعالم آرده  هاي پيش منحل ساختن گروه  خود را با هر گونه تالش جهتچنين مخالفت وي هم
ها مخالف  هستند و با هر گونه تالش براي منحل ساختن آن اين نيروها عامل امنيت و ثبات: و افزود
  .هستيم

 آشورش هاي اين آشور، از حضور نيروهاي از روزنامه وگو با يكي ي استوني نيز در گفت وزير امور خارجه
  .حمايت آرد در عراق تا پايان سال جاري ميالدي

تر بر سر تشكيل دولت جديد به  بتوانند هر چه سريع چنين ابراز اميدواري آرد آه احزاب عراقي وي هم
  .آشور تضمين شود توافق برسند، تا ثبات و امنيت اين

 اين آشور در عراق تا ماه دسامبر مدت حضور نيروهاي ي استوني در ادامه با اشاره به وزير امور خارجه
مبني بر تمديد اين مدت، اين موضوع براي تصويب به پارلمان ارجاع  در صورت تمايل دولت: عنوان داشت

  .شود داده مي
ي الشرق  وگو با روزنامه عراق، در گفت در همين حال، حارث الضاري رييس هيات علماي مسلمين

برخي : ارتكاب جنايت در عراق متهم آرد و اظهار داشت ر را به نيروهاي اشغالگ- چاپ لندن -االوسط 
مقاومت و اقدامات تروريستي را به يكديگر ارتباط دهند و منافع خاص خود  هاي عراقي قصد دارند تا گروه

  .پياده آنند را در آشور
عقب نشيني : اين آشور دانست و گفت حارث الضاري حضور اشغالگران در عراق را مشكل اصلي

  .بازگشت اين آشور به ثبات و امنيت خواهد بود اشغالگران و نيروهاي ائتالف از عراق آغازي براي
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دهد و تروريسم چند جانبه از  را هدف قرار مي اين مقاومتي است آه اشغالگران و متحدانش: وي افزود
ي طرفدار ها مقاومت آار گروه. به وجود آمده است سوي اشغالگران، دولت و شبه نظاميان مسلح

يي است نه جنگ  هاي طايفه آشور شاهد آن هستيم خشونت زرقاوي و صدام نيست و آنچه امروز در
  .داخلي

دو هفته قبل از : به نقل از مقامات عراقي نوشت -  چاپ لندن-ي القدس العربي  از سوي ديگر، روزنامه
اي حمايت خود را از   ارسال نامهنخست وزيري، اياد عالوي طي گيري ابراهيم الجعفري از نامزدي آناره

آنكه دو معاون نخست وزير در امور امنيتي باشند، اما بعد از آنكه جعفري از  جعفري اعالم آرد؛ به شرط
 رفت، عالوي به دنبال نامزدي احراز پست معاونت رياست جمهوري بوده تا از اين طريق با سمتش آنار

است آه گويا  اي  آنچه خواهانش است برساند و اين مسالهي التوافق خود را به اعمال فشار عليه جبهه
  .واشنگتن هم خواهان آن است

ي آمريكا  ي نيروهاي مسلح آنگره هياتي از آميته اعضاي: خبرگزاري شينهوا نيز در گزارشي اعالم آرد
 آراي جمهور عراق از تشكيل دولتي قانوني در عراق آه بر اساس پس از ديدار با جالل طالباني، رييس

ابراز خرسندي آردند و بر تداوم حمايت آمريكا از مردم و دولت عراق تاآيد  ها تشكيل شود، عراقي
  .نمودند

آنفرانس مطبوعاتي تاآيد آرد آه در ديدار با رييس  جيم ساآسون، از حزب جمهوري خواه آنگره در يك
  .استتحوالت سياسي اين آشور قرار گرفته  ترين جمهور عراق در جريان مهم

هاي مستمر مردم اين  عراق است آه با تالش  عطف مهم در تاريخ ي اين نقطه: وي خاطرنشان آرد
  .آشور ايجاد شده است

روز تشكيل دولت جديد عراق روزي بزرگ : داشت ي آمريكا نيز عنوان يكي ديگر از اعضاي هيات آنگره
  .عراق متحد خواهد ايستادهمواره در آنار  شود و آمريكا نيز براي اين آشور محسوب مي

تا تعيين سخنگوي جديد براي آاخ سفيد عهده دار  آلالن آه اسكات مك: ي الجزيره نيز اعالم آرد شبكه
استقبال از حل اختالف احزاب عراقي از رهبران سياسي  اين سمت است، در جمع خبرنگاران ضمن

  .م آنندتشكيل دولت متحد ملي اقدا تر جهت سريع عراق خواسته تا هرچه
شدن دو عراقي از جمله يكي از اعضاي آادر آتش  از سوي ديگر، يك مقام امنيتي عراقي امروز از آشته

ي المقداديه واقع در شمال بغداد  انفجار دو بمب در منطقه  شهروند ديگر در15نشاني و زخمي شدن 
  .خبر داد

  . منفجر شدندشمال عراق ي خريد در زمان در يك منطقه اين دو بمب به طور هم
 90ي مقداديه واقع در  به وقت محلي در منطقه  صبح بامداد7ي پليس، اولين بمب در ساعت  به گفته

نشان و يك شهروند عراقي را  دومين بمب نيز مرگ يك آتش .آيلومتري شمال بغداد منفجر شده است
  .به دنبال داشت

ق بغداد هم موجب زخمي شدن سه شر انفجار بمب ديگري هنگام عبور يك گشتي پليس عراق در
  .پليس شد

اي نيز در اين منطقه پيدا شده آه به وي  الهويه وزارت آشور عراق نيز اعالم آرد آه جسد فرد مجهول
  .تيراندازي شده بود

گذاري شده در تل عفر در شمال  انفجار خودروي بمب بر اثر: پايگاه اينرتنتي المحيط نيز گزارش داد
  .ديگر زخمي شدند  تن20 تن آشته و 10عراق، بيش از 

اي را به شهر فلوجه واقع در  ي گسترده عراقي حمله نيروهاي آمريكايي و: خبرگزاري عراق نيز اعالم آرد
 عراقي دستگير شدند آه اآثر آنها از تاجران 50اند آه طي آن بيش از  آرده  آيلومتري غرب بغداد آغاز50
  .داران هستند مغازه و

نظاميان ناشناس يك استاد دانشگاه و يك افسر پليس  شبه: آلمان نيز در گزارشي اعالم آردخبرگزاري 
  .را در بعقوبه ترور آردند

ستار الزهيري، استاد دانشگاه ديالي در جنوب  براساس اين گزارش، افراد ناشناس خودروي حامل دآتر
  .را آشتند شهر بعقوبه را مورد هدف قرار داده و وي

افسر پليس عراق نيز توسط شبه نظاميان  محمد خلف،: چنين اعالم آردند كي عراق هممنابع پزش
  .گرفت آه اين حادثه به آشته شدن وي منجر شد اي در بعقوبه مورد هدف قرار عراقي در منطقه

  .گري در اربيل و بصره خبر داد آنسول دولت روسيه هم از قصد اين آشور جهت بازگشايي دو
ي تاميم در  آمريكايي با حمله به يكي از منازل منطقه نيروهاي : راق نيز اعالم آرديك مقام پليس ع

  .ي عراقي را آشتند پنج نفره ي الرمادي، اعضاي يك خانواده
استراليايي در بغداد بر اثر شدت جراحات وارده در  نيروهاي چند مليتي نيز از آشته شدن يك سرباز

  .ي اصابت گلوله خبر دادند نتيجه
  .سرباز استراليايي است دولت استراليا نيز در حال بررسي علت آشته شدن اين

  .آرده است  نيروي نظامي در جنوب عراق مستقر460استراليا حدود 
مختلف آشور آه آثار شكنجه بر بدن آنها   عراقي در مناطق10چنين پليس عراق از آشف جسد  هم

اآثر اين افراد بسته شده و آثار شكنجه بر بدن آنها  يها و پاها ها، دست چشم. مشهود بود، خبر داد
  .شده بود يكي از اجساد مثله. شد ديده مي

هاي پليس عراق نيز دو افسر پليس زخمي  گشتي يي در شرق بغداد در مسير در انفجار بمب جاده
  .شدند
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  85ت دوم ارديبهش:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ آوريل 22 - ١٣٨۵  اردیبهشت 2 شنبه

روزنامه های امروز تهران سخنان تازه حسن روحانی مسئول پيشين پرونده هسته ای :بی بی سی
گزارش هايی درباره مبارزه با بدحجابی، . ايران را با اهميت ديده و در صفحات اول خود نقل کرده اند

رمانی فوتبال باشگاه های کشور، و گمانه زنی هايی درباره پيروزی تيم استقالل در فينال مسابقات قه
  .پرونده هسته ای از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

 سخنان تازه حسن روحانی، رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص همبستگی و اعتماد
رده و خواستار گفتگو مصلحت را در صدر اخبار خود آورده که با سياست دشمنی با هر بيگانه مخالفت ک

  . بين ايران و کشورهای اروپائی شده است
با غربی ها نبايد مذاکره کنيم « حسن روحانی با قاطعيت تمام اين گفته را که شرقبه نوشته روزنامه 

اين سخنان واهی است و متعلق به : رد کرده و گفته» و چشم آبی ها هميشه ما را گول می زنند
دان نبودند، چرا که اگر بودند، می دانستند ايرانی ها باهوشند و قادرند کسانی است که در اين مي
چنانچه با اطالع آژانس فرصتی آرام برای دانشمندان ما به وجود آمد تا توليد . منافع شان را تامين کنند

  .کيک زرد، اراک و به ويژه اصفهان را ادامه دهند
اگر قرار بود کار : امنيت ملی انتقاد کرده و نوشته از گفته های حسن روحانی دبير سابق شورای کيهان

پرونده هسته ای به همان روال پيش برود، بايد توقف کامل فعاليت هسته ای کشورمان را می پذيرفتيم 
و آنچه امروزه صورت پذيرفته، ادامه برنامه ای است که از قبل طراحی شده بنابراين اگر آن مرحله مورد 

است چرا بايد از سرگيری غنی سازی تحقيقاتی که ادامه همان طرح است قبول آقای روحانی بوده 
  . مورد انتقاد آقای روحانی باشد

اين گفته دبير سابق شورای امنيت ملی که اگر دولت جديد روی کار نيامده بود، ايران : کيهانبه نوشته 
 معتقدند که مردم ايران و اروپا به توافق نهايی نزديک شده بودند تأسف آور است، آيا آقای روحانی

  . بايستی در انتخابات رياست جمهوری به جای رای و نظر خود به خواست اروپايی ها تن می دادند
روزنامه های تهران اخبار مربوط به گفتگوی مقامات ايرانی با هيات های اروپا را که در مسکو صورت 

  . گرفته بدون هيچ تفسيری از قول منابع خارجی منعکس کرده اند
سفر معاون محمد البرادعی :  ملی ضمن آن که اين مالقات ها را بی نتيجه توصيف کرده نوشتهاعتماد

  . به تهران به همين علت به تعويق افتاده است
   هيچ  ايران ای  هسته  نشد و موضع  حاصل  پيشرفتی  مسکو هيچ در مذاکرات: اعتماد ملیبه نوشته 
سفر اولی هاينونن، معاون مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی به  است و از آن سو   نکرده تغييری

  . تهران بستگی به اين خواهد داشت که مقامات ايرانی در مذاکرات امروز وين چه پيشنهادی ارائه کنند
از يک سو . در پرونده هسته ای ايران تحوالتی مهم با شتابی فراوان در حال وقوع است:  نوشتهکيهان

 در مسکو ۵+١وز نتوانسته اند خود را از شوک ناشی از شکست گفت وگوهای گروه غربی ها هن
برهانند، از سوی ديگر برخی رايزنی های جديد ميان ايران و سه کشور اروپايی، ايران و آژانس، ايران و 

  .روسيه و چين و آمريکا آغاز شده است
يت ديده که خطاب به مديرکل آژانس  اين بخش از سخنان امام جمعه موقت تهران را با اهمهمبستگی

آقای برادعی شما جايزه نوبل گرفته ايد مکتب رفتن برای درس : بين المللی انرژی اتمی گفته است
  . مردم دنيا می دانند شما چه کرده ايد. خواندن است اما شما چه کرده ايد

ما هر کشوری را که ش:  آيت اهللا امامی کاشانی خطاب به محمدالبرادعی گفتههمبستگیبه نوشته 
به سالح اتمی دست دارد مانند اسرائيل در مقابلش سکوت کرده ايد و جلو هر کشوری را که مانند 

  .ايران در دلش نيت صلح آميزست گرفته ايد
 خبر داده که سرانجام پس از گذشت دو سال نمايندگان مجلس قانون حجاب را در دستور کار شرق

در کميسيون های مجلس به تصويب » ساماندهی مد و لباس«عنوان طرحی که تحت . خود قرار دادند
  . رسيده است

 پيش بينی کرده که رسيدگی به اين طرح به بروز تنش هايی در مجلس منجر شود زيرا برخی شرق
نمايندگان از جمله اعضای فراکسيون اقليت که جمعی از اصالح طلبان هستند معتقدند نمی شود مردم 

ن نوع پوشش مردم خود کرد در حالی که تعدادی از نمايندگان محافظه کار معتقدند را مجبور به تعيي
تعيين الگوی لباس کارساز نيست زيرا وضعيت پوشش در کشور به جايی رسيده که حتی برخی جوانان 

  . کشف حجاب کرده و عمًال در سطح شهر دختران جوانی مشاهده می شوند که هيچ حجابی ندارند
 سرمقاله اين روزنامه نسبت به مفيد بودن اين گونه طرح ها ترديد کرده و از نيروی  درکيهانمدير 

  . انتظامی و قوه قضاييه خواسته با شدت در مبارزه با بدحجابی بکوشند
همين روزنامه در خبری نوشته آيت اهللا مکارم شيرازی بدحجابی را يکی از معضالت فرهنگی جامعه 

کتاب های مبتذل، بدحجابی، ترويج و تشويق جوانان به غرب گرايی ذکر دانسته و علت آن را در وجود 
  . کرده است
 اين استاد حوزه علميه قم با اشاره به سايت های ضداخالقی اينترنتی و شبکه های کيهانبه نوشته 

  . ماهواره ای خواستار برخورد مناسب مسئوالن قضايی شده است
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ود خواستار شدت عمل با کسانی شده که آن ها را  هم در سرمقاله خجمهوری اسالمیروزنامه 
باالتر از پوشش مبتذل و محرک، تبديل شدن بسياری از نقاط شهر به : بدحجاب لقب داده و نوشته

بازارهای عرضه و تقاضای فحشا، وجود اماکن نه چندان مخفی فساد، فعاليت باندهای تجارت جنسی 
  . است
: تازه نسبت به بدحجابی اين سئوال را مطرح کرده که در گزارشی درباره واکنش های اعتماد

  . اظهارنظرهای امروزی موضوعی فصلی است و يا از نگرانی برای مفاسد اجتماعی بهره می گيرد
در :  از تشکيل پليس کوهستان خبر داده و از قول يک مقام نيروی انتظامی نوشتهاعتماددر همين حال 

   دليل  همين  و به  است  دو برابر شده  گذشته  سال  به ها نسبت تان کوهس  به  ورودی  جمعيت  جاری سال
 پليس های موتور سوار قرار   پوشش  محورها را تحت ، اين  مردم  و امنيت  آرامش  حفظ  برای پليس
اين روزنامه عکسی هم چاپ کرده که پليس های سوار موتورسيکلت را در ميان جوانان . دهد می

  .دهدکوهنورد نشان می 
 از استعفای ابراهيم جعفری، نخست وزير عراق و انتخاب جواد مالکی به عنوان آفتاب يزد و شرق

 در عنوان اصلی خود از آخرين رايزنی ها برای مقاومت در کيهاننامزد تازه اين مقام خبر داده اند اما 
عراق هستند اما ائتالف برابر فشارها نوشته و افزوده قدرت های خارجی خواستار کنار رفتن نخست وير 

  .شيعيان قصد دارد در مقابل اين فشارها ايستادگی کند
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