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

  
  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -يم ايرانپروژه اتمي رژ

  
  اقدام کند ومي اورانی سازی کامل غنقي خواست به تعلرانی از ای اهيانيفرانسه در ب
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 رانی در گروه هشت ازاکانشیفرانسه و شر:  اعالم کردی اهياني خارجه فرانسه امروز شنبه در بوزارت

 .  در آوردقي را به طور کامل به حال تعلومي اورانی سازی مربوط به غنی هاتي خواهند فعالیم
 به هياني بنی کشور با ارسال انی فرانسه، وزارت خارجه ای مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 درگروه کانشیر خود با شی وفرانسه قصد دارد به همکارارمحدوداستيزمان بس: خبرنگاران اظهارداشت
 ی انرژیالملل ني حکام آژانس بی نشست شورای دوره بعدی ادامه دهد تا برارانیهشت و با مقامات ا

 شود، آماده ی برگزار مومي اورانی سازی کامل غنقي به تعلرانی نوامبر که با هدف دعوت ا25 دریاتم
 .شود

 رانی ای ملتي امنی عالیا شوری خارجاستي ستهي کمسي رئانی موسوني است که حسی درحالنیا
 اعتماد ی را برارانی ای را رد کرده اما آمادگومي اورانی سازی توقف کامل غنی اروپا را براشنهاديهرگونه پ

 . اعالم کردومي اورانی سازی غنقي مهلت تعلدی وتمددی جدیساز
 ندهی هفته آومين اورای سازی غنقي جهت تعلرانی کردن ای راضی  براني و لندن و برلسی است پارقرار

 . کشورارائه دهندنیپشنهادات خود را رسمًا به ا
 ، ژاپن ، کانادا ، آلمان ، فرانسه ، هي روسکا،ی آمری جهان شامل کشورهای هشت کشور صنعتگروه
 . استايتالی و اسيانگل

 
 ٨پاسخ ايران به پيشنهاد گروه 

 2004 اآتبر  16 – 1383 مهر 25ه شنب
ايران : يرآميته سياست خارجى شوراى عالى امنيت ملى ايران تاآيد آردحسين موسويان دب: ايسنا

هر پيشنهادى را آه شامل محروميت از حقوق مشروع و قانونى اش در زمينه بهره مندى از فناورى 
دبير آميته سياست خارجى شوراى عالى امنيت ملى ايران با . صلح آميز هسته اى باشد رد مى آند

ست گروه هشت از ايران مبتنى بر توقف غنى سازى اورانيوم باشد، تهران آن را رد بيان اينكه اگر درخوا
چرخه سوخت حق مشروع و قانونى هر عضو معاهده منع تكثير سالح هاى : مى آند، تصريح آرد

وى با بيان اينكه ايران با دو پيش شرط آماده مذاآره در خصوص . است) ان پى تى(هسته اى 
شرط اول اينكه حق : ى ادامه تعليق غنى سازى اورانيوم خواهد بود، افزوددرخواست گروه هشت برا

ايران درباره بهره گيرى از فناورى صلح آميز هسته اى شامل چرخه سوخت خدشه دار نشود و شرط 
دوم نيز به محتواى پيشنهاد اروپايى ها درباره همكارى ها در زمينه فناورى صلح آميز و ساير زمينه ها 

موسويان با تاآيد بر اينكه ايران حاضر است در خصوص صلح آميز بودن فعاليت هاى . شودمربوط مى 
باالترين اطمينان، اجراى پروتكل الحاقى از سوى : هسته اى اش اطمينان سازى آند، خاطرنشان آرد

دبيرآميته سياست خارجى شوراى عالى امنيت ملى ايران ادامه داده اگر حق ايران خدشه . ايران است
دار نشود، آماده ايم در چارچوب مقررات آژانس، مكانيسم هاى اعتمادسازى درباره آينده غنى سازى 

ايران را بررسى آنيم، به نحوى آه اطمينان داده شود آه فعاليت هاى غنى سازى آشورمان براى 
 . هميشه صلح آميز باقى خواهد ماند و هيچگاه به سوى ساخت سالح هسته اى منحرف نخواهد شد

  
 ٨يك مشاور و دو معاون وزير آمريكايى در جلسه گروه 
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خبرگزارى يونايتد پرس با اشاره به برگزارى نشست گروه هشت در واشنگتن آه به بررسى : ايسنا

 نقل موضوع ارائه پيشنهادهايى به ايران در ازاى صزفه نظر آردن از چوخه سوخت هسته اى پرداخت،به
از ريچارد بوچر، سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا خبر داده آه در اين جلسه گلين ديويس، معاون 

مشاور وزير امور خارجه آمريكا و جان بولتون، معاون وزير امور خارجه اين آشور در امر آنترل تسليحات و 
عاون وزير امور خارجه آمريكا نيز امنيت بين المللى در اين نشست حاضر بودند و همچنين ريچارد آرميتاژ م

 .  مدت زمان آوتاهى در اين نشست حضور داشته است
  

 پيشنهاد اروپايى ها هفته آينده به ايران ارسال مى شود
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انگليس، فرانسه و آلمان در نشست گروه هشت در مورد ايران اعالم آردند آه براى راضى آردن : مهر
. يران براى تعليق غنى سازى اورانيوم هفته آينده پيشنهادات خود را رسمًا به اين آشور ارائه مى دهندا

در نشست روز جمعه گروه هشت در واشنگتن آه براى بررسى فعاليت هاى هسته اى ايران و به 
انسه و منظور اعمال فشار بيشتر براى توقف غنى سازى اورانيوم برگزار شد، سه آشور انگليس، فر
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آلمان به مقامات آمريكايى اعالم آردند آه آنها طى هفته آينده پيشنهاداتى را با هدف ايجاد انگيزه براى 
يكى از » تام آيسى«. پذيرش تعليق فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم به مقامات ايران ارائه مى دهند
 آشور صنعتى جهان آه سخنگويان وزارت امور خارجه آمريكا پس از نشست سه ساعته سران هشت

سه آشور اروپايى در اين جلسه «: در واشنگتن به ميزبانى وزارت امور خارجه آمريكا برگزار شد، گفت
اعالم آردند آه آنها نظرات و پيشنهادهاى خود را به ايران براى پذيرش تعليق غنى سازى اورانيوم هفته 

 ديپلماتيك پيشنهادات آشورهاى اروپايى به ايران، به گفته منابع».آينده به مقامات ايران ابالغ مى آنند
دسترسى براى واردات سوخت هسته اى در ازاى تعليق آامل فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم در 

 .چرخه فعاليت هاى هسته اى ايران است
 

آه نمايندگان اروپايي به ظاهر تالش آنند  براي آن انجام شد) جمعه(ي گروه هشت روز گذشته  جلسه
شان با واشنگتن در  شريك آنند، اما آنها اعالم آردند مذاآرات شان براي معامله با ايران مريكا را در طرحآ

  .است نتيجه بوده اين باره بي
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ي اين طرح حاآي از مطرح  درباره هاي غربي ، اخبار رسانه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
نظر آند تا در  يي صرف ي سوخت هسته چرخه شدن اين درخواست است آه ايران از در اختيار داشتن

سازمان ملل ارجاع نشود و در عين حال امكاني براي  اش به شوراي امنيت يي ي هسته مقابل، پرونده
  .ي اروپا فراهم آيد اتحاديه تر ايران و مذاآرات گسترده

يك مقام  ه به نشست گروه هشت اختصاص داشت، به نقل ازخبرگزاري فرانسه در گزارشي آ
عضو گروه هشت، به  نمايندگان آشورهاي صنعتي: ي آمريكايي آه نامي از او نبرد، نوشت رتبه عالي

اش، با يكديگر ديدار  يي ي هسته برنامه هاي واداشتن ايران به رها آردن وگو در خصوص راه منظور گفت
  .گونه تصميمي اتخاذ نشد ها به تهران هيچ ي مشوق ارايه د اروپا برايآردند، اما در خصوص پيشنها

ي  پرونده گر آن است آه آمريكا از موضع سابقش مبني بر درخواست براي ارجاع ها نشان گزارش
يونايتدپرس در  يي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل عقب نشسته است، چرا آه خبرگزاري هسته

هاي اروپايي آه  ديپلمات گزاري نشست گروه هشت در واشنگتن به نقل ازگزارشي با اشاره به بر
  .را تغيير نداده است ها يك از طرف نامي از آنها نبرد، نوشت آه اين نشست موضع هيچ

آلمان، فرانسه : آرد اش به نقل از يك مقام آمريكايي ادعا به گزارش ايسنا، خبرگزاري فرانسه در گزارش
هايي را به تهران ارايه  دارند مشوق يروز به دولت بوش خاطرنشان آردند آه قصدو انگليس در نشست د

هاي  فرصت پاياني تهران براي رفع خطر تحريم دهند و طي اين نشست توافق آردند آه اين مساله
  (!)اقتصادي سازمان ملل خواهد بود

آمريكا گزارش داد آه  ي خارجهخبرگزاري رويتر نيز با انتشار اين خبر به نقل از سخنگوي وزارت امور 
تالش براي متقاعد ساختن تهران به  اي را به عنوان آخرين ها طي روزهاي آينده طرح معامله اروپايي

  .دهند اش ارايه مي يي ي هسته محدود آردن برنامه
هشت توافق  گروه: ي آمريكا آه خواست نامش فاش نشود، نيز مدعي شد يك مقام وزارت امور خارجه

المللي انرژي  آژانس بين  نوامبر شوراي حكام25اند اگر ايران اين معامله را نپذيرد، در نشست  آرده
  .شود يي تهران به شوراي امنيت فرستاده ي هسته اتمي بايد پرونده

آنها نبرد، خبر  به گزارش ايسنا، واشنگتن پست نيز در گزارشي به نقل از مقامات اروپايي آه نامي از
ايران ارايه دهند، شامل دو مرحله  ها قرار است طي روزهاي آينده به اي آه اروپايي صالحهداد آه طرح م

  .است
ها را براي  تمام تالش ي اول، ايران به صورت واقعا فوري طي مرحله: ي آمريكايي ادامه داد اين روزنامه

سازي  اي غنياما از حقش بر يي به صورت مستقل معلق خواهد آرد، ي سوخت هسته ي چرخه توسعه
  .اورانيوم دست نخواهد آشيد

مذاآرات  ي دوم مرحله: ي ارشد اروپايي در اين نشست نوشت اين روزنامه به نقل از يك فرستاده
  .تري را بر سر موضوعات امنيتي و اقتصادي بلندمدت شامل خواهد شد گسترده

: نشود، نوشت خواست نامش ذآري آمريكايي به نقل از يك مقام ايراني آه  در عين حال اين روزنامه
خواهد با تاآتيك  ايران نمي شناسند و فضاي مانوردهي معلوم است؛ ها خطوط قرمز ما را مي اروپايي

باشند و از تاآتيك فشار بهره بگيرند، با  هاي به خصوصي داشته فشار روبرو شود، اگر آنها درخواست
  .مرگ در آغاز راه مواجه خواهند شد

آشورمان در  ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي ين موسويان، دبير آميتهدر همين حال حس
با بيان اين آه اگر  (ايسنا(وگويي با خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران  گفت

آند، تصريح  باشد، تهران آن را رد مي سازي اورانيوم درخواست گروه هشت از ايران مبتني بر توقف غني
 (NPT) يي هاي هسته ي منع تكثير سالح معاهده ي سوخت حق مشروع و قانوني هر عضو خهچر: آرد

  .است
ي  براي ادامه ي مذاآره در خصوص درخواست گروه هشت شرط آماده وي با بيان اين آه ايران با دو پيش

ري از فن آوري گي ي بهره درباره شرط اول اين آه حق ايران: سازي اورانيوم خواهد بود، افزود تعليق غني
شرط دوم نيز به محتواي پيشنهاد  دار نشود و ي سوخت خدشه يي شامل چرخه آميز هسته صلح

  .شود ها مربوط مي آميز و ساير زمينه صلح آوري ي فن ها در زمينه ي همكاري ها درباره اروپايي
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هرگونه تعليق : مدعي شد د،از سوي ديگر نيويورك تايمز نيز به نقل از يك مقام اروپايي آه نامي از او نبر
  .بود سازي اورانيوم ايران به صورت دائم خواهد ي غني در برنامه

نامي از آنها نبرد،  ها و تحليلگراني آه به گزارش ايسنا، رويتر در گزارش ديگري به نقل از ديپلمات
ازي اورانيوم را س اختيارگيري غني هاي مربوط به در امكان دارد ايران قصد داشته باشد قابليت: نوشت

  .خواهد داشت هاي فراواني آنار بگذارد، اما در ازاي آن خواسته
الملل در  بين ي آشورمان و آارشناس مسايل در همين حال، جواد منصوري، مشاور وزير امور خارجه

مذاآره بر سر : تاآيد آرد (ايسنا( خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران -وگو با خبرنگار سياسي  گفت
ي  داشته باشيم اين است آه درباره توانيم اي آه مي سازي معنايي ندارد، نهايت مذاآره ف غنيتوق

  .سوءتفاهمي باشد، رفع آنيم سازي اورانيوم توضيح بدهيم و اگر مان از غني اهداف
آنيم، اما اين به معناي  اي معقول و منطقي با ديگر آشورها مذاآره و رفتار بايد به گونه: وي تاآيد آرد

  .پذيرش تمام نظرات آنها نيست
نيز  محمد آيانوش راد، عضو آميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم شوراي اسالمي

در شرايط فعلي : آرد تاآيد) ايسنا(وگو با خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران  در گفت
  .دارد به صالح آشور نيست و پروتكل الحاقي NPT  بر اساسگيري از حق مسلمي آه ايران آناره

توانيم اعالم  مي ما: ي سابق مجلس در خصوص پيش شرطي آه ايران بايد مطرح آند، گفت اين نماينده
تا آژانس موضع صريح و  آوريم آنيم آه در مدت زماني مشخص غني سازي را به حالت تعليق در مي

  .روشن خود را اعالم آند
 

ي  اش در زمينه ايران هر پيشنهادي آه شامل محروميت از حقوق مشروع و قانوني: ويان تاآيد آردموس
 .آند يي باشد را رد مي آميز هسته آوري صلح مندي از فن بهره
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 با وگو ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در گفت حسين موسويان، دبير آميته
با بيان اين آه اگر درخواست گروه ) ايسنا( خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران -خبرنگار سياسي 

ي  چرخه: آند، تصريح آرد سازي اورانيوم باشد، تهران آن را رد مي هشت از ايران مبتني بر توقف غني
 .ستا) NPT(يي  هاي هسته ي منع تكثير سالح سوخت حق مشروع و قانوني هر عضو معاهده

ي  ي مذاآره در خصوص درخواست گروه هشت براي ادامه شرط آماده وي با بيان اين آه ايران با دو پيش
گيري از فن آوري  ي بهره شرط اول اين آه حق ايران درباره: سازي اورانيوم خواهد بود، افزود تعليق غني

محتواي پيشنهاد دار نشود و شرط دوم نيز به  ي سوخت خدشه يي شامل چرخه آميز هسته صلح
 .شود ها مربوط مي آميز و ساير زمينه آوري صلح ي فن ها در زمينه ي همكاري ها درباره اروپايي

اش  يي هاي هسته آميز بودن فعاليت موسويان با تاآيد بر اين آه ايران حاضر است در خصوص صلح
 .قي از سوي ايران استباالترين اطمينان، اجراي پروتكل الحا: سازي آند؛ خاطرنشان آرد اطمينان
دار  اگر حق ايران خدشه: ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان ادامه داد دبيرآميته

سازي  ي غني ي آينده هاي اعتمادسازي درباره ايم در چارچوب مقررات آژانس، مكانيسم نشود، آماده
سازي آشورمان براي  اي غنيه ايران را بررسي آنيم، به نحوي آه اطمينان داده شود آه فعاليت

 .يي منحرف نخواهد شد آميز باقي خواهد ماند و هيچگاه به سوي ساخت سالح هسته هميشه صلح
 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 ده آشته و مجروح در حمله خمپاره اي به يك بيمارستان بغداد 
 2004 اآتبر  16 – 1383 مهر 25ه شنب
 اآتبر بر اثر اصابت يك گلوله خمپاره به باغ 16پليس عراق اعالم آرد روز شنبه :  جم آنالين جام

 .  نفر مجروح شدند9بيمارستان ابن البيطار در شهر بغداد يك نفر آشته و 
 صبح به 9 فرانسه ، يك سخنگوي پليس عراق گفت حوالي ساعت 2 گزارش شبكه تلويزيوني آانال به

گلوله خمپاره به باغ بيمارستان ابن البيطار در شهر بغداد اصابت آرد آه بر اثر آن يك نفر وقت محلي يك 
 . نفر مجروح شدند9آشته و 

 قربانيان اين حمله آارآنان اين بيمارستان بودند آه به علت بازسازي هيچ بيماري در آن بستري آليه
 .نيست
 هتل منصور در نزديكي اين بيمارستان اصابت آرد  قبل از اين حمله يك گلوله خمپاره به پارآينگاندآي

 .آه تلفاتي دربر نداشت
 

وزارت آشور . اند هدف چند انفجار بمب قرار گرفته) شنبه(پنج آليسا در سراسر بغداد اوايل صبح امروز 
 . هنوز از ميزان تلفات گزارشي در دست نيست: عراق ضمن اعالم اين خبر گفت

 2004بر   اآت16 – 1383 مهر 25ه شنب
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، عدنان عبدالرحمن ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 صبح به وقت محلي در آليساي سنت 4اين انفجارها در ساعت : سخنگوي وزارت آشور عراق، گفت

 . الشرطه رخ داده است ي نفق ژوزف در منطقه
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ي القراده و آليساي  ي الدوره و آليساي رم در منطقه مهآليساهاي سنت ياآوب و سنت جورج در حو
 . ي المنصور نيز هدف اين انفجارها واقع شدند سنت توماس در منطقه

 . هايشان شكسته است اند و شيشه ي اين آليساها خساراتي برداشته ي عبدالرحمان، همه به گفته
يي در موصل، منجر به آشته شدن در ماه اوت نيز حمالت هماهنگ در چهار آليساي بغداد و آليسا

ي آمريكا  هفت تن و تعداد زيادي شد آه اين اولين حمله عليه اقليت مسيحيان در عراق از زمان حمله
 . شد به اين آشور محسوب مي

 . اند  هزار نفري مسيحيان عراق از افزايش اين حمالت ابراز خشم آرده750ي  جامعه
محكوم آردن اين حمالت سعي در آرام آردن مسيحيان و از بين ي مسلمانان ضمن  رتبه هاي عالي مقام

 . آني مسيحيان در عراق هستند، برآمدند بردن اين فكر از آنها آه مسلمانان درصدد ريشه
 

ي عراق درصدد اعالم يك ليست واحد جهت شرآت در  احزاب شيعه: ي عراق اعالم آرد حزب الدعوه
 .ي عراق هستند انتخابات آينده

 2004 اآتبر  16 – 1383 مهر 25ه شنب
 حيدر عبيدي، - چاپ لبنان -ي السفير  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي عراق يك ليست  هاي شيعه احزاب و گروه: ي عراق اظهار داشت يكي از مقامات مسوول حزب الدعوه

د آه در اين ليست هيچ عضوي بجز شيعه پذيرفته واحد جهت شرآت در انتخابات عراق ارايه خواهند دا
 .نخواهد شد
ي عراق را به خود  ي اين ليست انتخاباتي اآثريت پارلمان آينده در صورتي آه شيعيان با ارايه: وي افزود

 .تواند بر اآثريت پارلمان عراق تسلط يابد اختصاص دهند، نبايد اين تفكر رايج شود آه يك حزب مي
ر حال حاضر اين ليست حزب الدعوه، مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و حزب صدر د: وي تصريح آرد
 .گيرد؛ اما شامل ديگر احزاب شيعي عراق نيز خواهد شد را در بر مي
ي يك ليست ملي نيز هستيم آه شامل بسياري از اعضاي احزاب شيعي،  ما درصدد تهيه: عبيدي گفت

ي چنين ليستي بسيار  ه دستيابي به موافقت نهايي دربارهسني و آرد باشد؛ اما بايد اعتراف آرد آ
 .سخت است

احزاب شيعي : علي االمي، مسوول هماهنگ سازي شوراي سياسي شيعيان عراق نيز اعالم آرد
عراق به صورت مستقل و جداگانه ليستي جهت شرآت در انتخابات ارايه خواهند داد و آردهاي عراق 

هند داد، بنابراين اميدواريم شيعيان عراق نيز ليست جداگانه و مستقل نيز اقدام مشابهي را انجام خوا
 .ارايه دهند

تواند  به رغم آنكه حزب صدر اعالم داشته است آه اين انتخابات نامشروع است؛ اما مي: وي تصريح آرد
 خواهند هاي شيعه آانديدا معرفي آند و قطعا اين افراد در اين ليست قرار داده به اين ليست واحد گروه

 .شد
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مهر25:  تهرانیروزنامه ها
 2004 اآتبر  16 – 1383 مهر 25ه شنب:بی بی سی 

روزنامه های صبح امروز در اولين روز ماه رمضان در عناوين اصلی خود اين ماه را به روزه داران تبريک 
 که در اين ماه دروغ و غيبت برای روزه داران گناه است و به همين گفته و در مقاالتی به ياد آورده اند

مناسبت هم شهرداری تهران، به نوشته همشهری، اعالم داشته که برای روزه دارانی که در ترافيک 
  .خيابان ها گرفتار می شوند در مقاطع پر رفت و آمد امکان افطار فراهم می کند

ذاکرات وزيران خارجه هشت کشور صنعتی درباره فعاليت هسته ای خبر ديگر روزنامه های امروز تهران م
 با موافقت مشروط آمريکا با طرح اروپا پايان گرفته است و به اين ترتيب، شرقايران است که به نوشته 

اگر ايران از فعاليت های مربوط به ساخت سوخت هسته ای دست بشويد از لغو ممنوعيت ها و تحريم 
  . گی اروپا برای تامين مايحتاج صنايع هسته ای صلح آميز خود برخوردار خواهد شدهای اقتصادی و آماد

 خبر داده که صالحی، نماينده سابق ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، در مصاحبه ای با شرق
تلويزيون ايران گفته است اگر پيشنهاد اروپا در اين خالصه شده باشد که ايران از غنی سازی دست 

  .  و روح اساسنامه آژانس استNPTدارد، خالف بر
به نوشته اين روزنامه، وی گفته است جنجال ها در خصوص برنامه هسته ای ايران سياسی است و 

  . نبايد نگران اين مسايل بود
 حکايت از آن دارد که رييس ستاد نيروهای مسلح هم درباره ايراندر همين زمان خبری در روزنامه 

ه ای کشور اظهار نظر کرده و گفته است دستيابی ايران به فن آوری صلح آميز فعاليت های هست
هسته ای بنا به خواست کشور های ديگر عوض نمی شود و ايران سوخت نيرو گاه هسته ای را از 

  .معادن خود تامين می کند
آفتاب وشته کمتر از يک هفته پس از سفر دو روزه سرگئی الوروف، وزير خارجه روسيه به تهران، به ن

  .  روسيه اعالم کرده که ساخت نيروگاه هسته ای بوشهر در ايران را به پايان رسانده استيزد
 با عنوان نيروگاه بوشهر به اتمام رسيد اما بهره برداری آن برای بعد ماند سخنان سخنگوی آفتاب يزد

  . سازمان انرژی اتمی روسيه را منعکس کرده است
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زير خارجه ايران، روز يکشنبه هفته گذشته بالفاصله پس از ترک اتاق  نوشته کمال خرازی، وشرق
مذاکره با همتای روسی اش در جمع خبرنگاران مقيم تهران از مسکو گاليه کرده بود که روسيه در 
ساخت نيروگاه اتمی بوشهر تعلل می کند اما اينک پنج روز پس از اين گاليه، روسيه می گويد که 

  . ی بوشهر را به پايان رسانده استساخت نيروگاه هسته ا
مسکو ادعا می کند هم اکنون به تنها چيزی که نياز داريم توافق در مورد بازگرداندن سوخت مصرف 

  .شده نيروگاه اتمی بوشهر به روسيه است
پی آمدهای انصراف ميرحسين موسوی از شرکت در انتخابات رياست جمهوری آينده همچنان در گزارش 

  .روزنامه های تهران منعکس شده استها و مقاالت 
 اصالح طلبان در انديشه يافتن نامزدهای جايگزين به شور پرداخته اند و به نوشته شرقبه نوشته 

 ناطق نوری، رييس سابق مجلس، در توصيه ای تشکيالتی سخنانی خطاب به محافظه همبستگی
تی در جناح راست تلقی کرده اند، گفته کاران، که ناظران آن را اولين نگرانی و اولين هشدار انتخابا

است اين جناح بنا دارد به جای حضور تعداد زيادی شاخ شکسته در عرصه انتخابات از يک نامزد مقبول 
  . حمايت کند
 و ديگر روزنامه های هوادار محافظه کاران از تفرقه در ميان اصالح طلبان بر سر انتخاب نامزد رسالت

ا کرده اند که بر خالف آنان، محافظه کاران چنان که ناطق نوری گفته است بر انتخاباتی خبر داده و ادع
سر نامزد اصلحی به توافق می رسند و در نتيحه همه نيروی خود را پشت سر يک نامزد محبوب قرار 

  . خواهند داد
 نوشته در ميان تشکل های مختلف محافظه کار بر سر انتخاب ميان علی الريجانی و علی شرقاما 

اکبر واليتی و احمدی نژاد اختالف وجود دارد در حاليکه احمد توکلی و محسن رضايی هم از حمايت 
  .طيف های ارزشی و سنتی محافظه کار برخوردار هستند

 ايران کودک در پاکدشت روزنامه ٢٢دو روز بعد از اعالم صدور حکم اعدام برای يکی از متهمان به قتل 
ان از حکم صادره دادگاه ابراز تعجب کرده و نوشته است چطور متهم رديف در مقاله ای از زبان کارشناس

دوم، که در همه مراحل به حضور و مشارکت در قتل ها اعتراف کرده بود، از مجازات مرگ خالصی يافته 
  است؟

  تاکيد کرده که حتی اگر باور کنيم که علی باغی از مرگ بچه ها خبر نداشت، آياايراننويسنده روزنامه 
  سزای اوتنها به خاطر ربودن بچه ها ی مظلوم و آزار و اذيت آنها کمتر از مرگ است؟ 

به نوشته اين روزنامه، در جريان دادگاه نماينده دادستان هم تقاصای اشد مجازات برای علی باغی 
همدست متهم رديف اول را داشت اما رييس دادگاه به او گفت که اين امر در کيفرخواست مطرح نشده 

  .است
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