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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 انرژي و چالشهاي جهاني با آن-ايرانپروژه اتمي رژيم 

  
يي آشور و مديران  يي و آاربرد صلح جويانه آن با حضور معاون توليد انرژي هسته همايش فناوري هسته

در دانشگاه اراك برگزار ) پنجشنبه(اجرايي استان با آوشش جامعه مهندسين استان مرآزي صبح امروز 
 . شد

   ٢٠٠۴ دسامبر 23 - ١٣٨٣  دی3ه پنج شنب
، مهندس عبدالمحمد زاهدي، استاندار استان )ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران 

امروز مهمترين چالش : مرآزي در اين همايش با اشاره به ضرورت توسعه علمي در آشور گفت
 . يي آن است المللي ايران پرونده هسته بين

: ر زمينه اين پرونده را به عموم مردم را از مهمترين موارد ذآر آرد و گفتوي تبيين و اطالع رساني د
استاندار استان مرآزي با اشاره به اين آه . اهميت و نقش اين فناوري بايد براي مردم تبيين شود

: وابستگي علمي به آشورهاي ديگر باعث تسلط و سلطه گري آنها به آشور ما خواهد شد، افزود
باشد و ما بايد اقتدار علمي خود را افزايش دهيم و هر آشوري قدرت  يار خطرناك ميوابستگي علم بس

 . المللي را بهتر انجام دهد در جهت حاآميت بهتر خود قدم برداشته است چانه زني بين
زاهدي با اشاره به بحث زورمندانه و ظالمانه آشورهاي ديگر در زمينه استفاده نكردن ايران از اين علم 

يي به يك  توانيم امروز در دنيا توسعه علمي خودمان را متوقف آنيم؛ ما با انرژي هسته ا نميم: گفت
توانند آشورهاي  يي مي سوخت سالم دست پيدا خواهيم آرد و آشورهاي توليد آننده سوخت هسته

د؛ چرا آه اين يي راه رفته را تا پايان ادامه ده سلطه گر نيز باشند؛ ايران هم بايد براي توليد انرژي هسته
 . هاي ديگر را براي ما به ارمغان آورد شود قدرت قدرت باعث مي

 . يي تبديل شدن ايران به يك قدرت علمي را در بر خواهد داشت رسيدن به انرژي هسته: وي افزود
يي سازمان انرژي اتمي ايران نيز با اشاره به  در اين همايش دآتر قنادي، معاون توليد سوخت هسته

هاي  با شروع اين تكنولوژي، ديدگاه: يي گفت يي و تاثير آن بر چرخه فناوري هسته بر فنون هستهمروري 
 . منفي در عموم جوامع رايج شد

يي در آوچكترين جزييات  تكنولوژي هسته: يي سازمان انرژي اتمي افزود معاون توليد سوخت هسته
 .  آشاورزي و خدمات ديگر آاربرد دارد- صنعت -پزشكي 

هاي مصرف شده را داريم و  در ايران تمام موارد به جز جداسازي فرآوري پلوتونيوم از سوخت: افزودوي 
 . دهيم  تكميل آرده و فقط باز فرآوري هسته را انجام نمي چرخه هسته

 درصد از برق ١٠ ، ٢٠٢٠ ايران بايد طبق مصوبه شوراي عالي انرژي اتمي تا سال : دآتر قنادي گفت
يي داشته باشد؛ براي اين آار فعال نيروگاه اتمي بوشهر در   مگاوات برق هسته٧٠٠٠ آشور يعني 

 . دست ساخت است و در سال آينده راه اندازي خواهد شد
ايران هشتمين : يي تاآيد آرد و افزود وي بر رسالت اين سازمان مبني بر استفاده صلح آميز هسته

باشد و هفتمين آشور از   ميUCFه خصوص پروژه اي ب هاي هسته آشور دنيا از لحاظ بعضي آارخانه
ايم آه تمام آشور را از نظر معادن  در چشم انداز آينده در نظر داشته. باشيم لحاظ ميزان انرژي مي

 .  آشور تحت پوشش هستند٣/١ اورانيوم تحت پوشش بگيريم و در حال حاضر 
بسيج مهندسين آشور تاآنون : تهمچنين مهندس محمود زاده، رييس انجمن مهندسين ايران نيز گف

 گروه انرژي، عمران صنعت و معدن، آشاورزي و فناوري ارتباطات و اطالعات ٥  هزار عضو در ١٥ 
 . باشد مي

هدف اين تشكل ترويج تفكر بسيجي و بهره گيري از توان مهندسان بسيجي در حوادث : وي گفت
 ساله آشور ٢٠ ود را در رابطه با چشم انداز هاي خ باشد و اين جامعه سعي دارد ديدگاه غيرمترقبه مي

  .براي رسيدن به اهداف نظام جمهوري اسالمي ارايه دهد
  

 در آژانس بين المللی انرژی اتمی افتتاح شد " مرکز همکاری ها " برنامه 
   ٢٠٠۴ دسامبر 23 - ١٣٨٣  دی3ه پنج شنب

اجرا می کند و در این برنامه " کاری ها مرکز هم"آژانس بين المللی انرژی اتمی طرحی را با نام برنامه 
 . از تمام موسسات تحقيقات هسته ای جهان دعوت به همکاری می نماید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز اطالعات سازمان ملل، آژانس بين المللی انرژی اتمی در پی 
پروژه ای را برای همکاری با برنامه خود مبنی بر گسترش تکنولوژی هسته ای برای مصارف صلح آميز، 

 . موسسات مربوطه در جهان آغاز کرده است تا در مورد تکنولوژی هسته ای تحقيقات مدونی انجام شود
آژانس بين المللی انرژی اتمی اعالم کرد که انستيتوی علوم کشاورزی هسته ای از چين اولين 

قرار است موسسات . نموده استموسسه ای است که در این زمينه انتخاب شده و اعالم همکاری 
 . دیگری نيز از سرتاسر جهان به برنامه مرکز همکاری خواهند پيوست
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وارنر برکارت معاون مدیر کل آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری شرکت چينی را نقطه مهمی در 
  .تاریخ فعاليت های آژانس خواند و اظهار اميدواری کرد که این فعاليت ها افزایش یابد
سازمان بهداشت . مرکز همکاری آژانس فعاليت خود را با یک طرح سه ساله به تازگی آغاز کرده است

 . جهانی و فائو نيز از سازمان های بين المللی هستند که با این برنامه همکاری می کنند
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  باز ایران اتهامات ما را واهی می خواندبا این همه مدارک : شعالن 
   ٢٠٠۴ دسامبر 23 - ١٣٨٣  دی3ه پنج شنب

حازم شعالن وزیر دفاع موقت عراق که بارها با اتهامات واهی و اظهارات کينه توزانه عليه ایران گرفتاری 
یران را به های زیادی را برای دولت ایاد عالوی بوجود آورده است بار دیگر در ادعایی پوچ و بی اساس ا

 . دخالت در امور داخلی عراق متهم کرد
ایران دشمن شماره یک : به گزارش خبرگزاری مهر، شعالن در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان گفت 

 .عراق و منبع تروریسم در خاورميانه است 
 پس از موافقت شعالن ادعا کرد که دالیل و مدارکی دال  بر دخالت ایران در عراق وجود دارد که به زودی

 .ایاد عالوی نخست وزیر از تلویزیون منتشر خواهد شد
تصاویر گرفته شده ازماهواره ها و نيز هواپيماهای : شعالن در ادامه ادعاهای واهی خود گفت 

تجسسی دخالت های آشکار ایران و تجاوز این کشور به داخل خاک عراق را نشان می دهد و ما اخيرا 
 . آماده انفجار و دیگر خودروها در حال بمب گذاری شدن بود را کشف کردیم خودرو14 خودرو که 50

با وجود این همه ادله و مدارک طرف ایرانی ما را متهم می کند که ما اتهامات بی پایه : شعالن گفت 
 .واساس به آنها می زنيم 

 ثمر بخش است اما راه های دیپلماتيک گاهی: وی درباره راه های دیپلماتيک در حل این مساله گفت 
راه دیپلماتيک با ایران سودی ندارد هرچند من از کسانی هستم که اعتقادی به شيوه های دیپلماتيک 

ندارم اما شيوه دیپلماتيک هيچ سودی با دشمنان ندارد دیگر تعارفاتی که به زیان ملت است برای ما 
 .کافی است
ر رفتار با برخی رژیم ها متوسل نخواهد شد اما عراق جدید هرگز به شيوه های رژیم سابق د: وی افزود

 .همه باید حد و مرزهای خود را بدانيم
: شعالن با بيان اینکه هرگز از توصيف ایران به عنوان دشمن اول عراق عقب نشينی نخواهد کرد، گفت 

 عراق من هرگز از آنچه گفتم عقب نشينی نخواهم کرد تا اینکه نظام ایران یک موضع متفاوتی در قبال
 .در پيش گيرد تا در آن صورت بتوانيم بگویيم ما برادر و دوست هم هستيم 

همه اسناد و مدارک تا پيش از انتخابات رو خواهد شد و این به معنای سوء استفاده ما از : وی افزود
 .مناصب خود برای حمایت از تشکل های حزبی خود در انتخابات نيست 

وقت عراق تاکيد کرده است شعالن را به خاطر اظهارات ضد ایرانی این در حالی است که مجلس ملی م
 .و ضد همسایگان استيضاح خواهد کرد

به گفته البياتی دبير این مجلس شعالن با این مواضع نسنجيده و نادرست تمام حاصل دستگاه 
 .دیپلماسی عراق را از بين می برد

موقت عالوی در حالی همچنان به یاوه شایان ذکر است شعالن وزیر افراطی و جنگ طلب کابينه 
سرایی ها و اظهارات کينه توزانه خود عليه ایران ادامه می دهد که ایران بارها حسن نيت خود را در 

کمک به عراق که آخرین نمونه آن ميزبانی نشست وزرای کشور همسایگان عراق در تهران بود ، نشان 
 خودروی بمب گذاری شده از ایران یک ادعای 50 ورود از سوی دیگر ادعای شعالن مبنی بر. داده است 

خنده دار و پوشالی است زیرا بر اساس گزارش موثق یک نویسنده عراقی که خبرگزاری مهر اخيرا 
منتشر کرد اردن یکی از مهمترین مناطق طراحی عمليات تروریستی و آماده شدن خودروی های بمب 

شهرهای مذهبی و مراکز تجمع اکثریت ملت عراق یعنی گذاری شده به عراق است و این عمليات هم 
شيعيان را هدف قرار می دهند تا با این گونه اقدامات تروریستی ضمن ارعاب اکثریت ملت عراق مانع از 

شرکت گسترده آنها در انتخابات شوند و در نتيجه به مقاصد شوم و پليد خود که همان جلوگيری از 
رخاسته از اراده اکثریت باشد، دست یابند ؛ هدفی که با توجه به تشکيل یک حکومت منتخب مردمی ب

عزم راسخ اکثریت ملت عراق برای شرکت در انتخابات با وجود تمام توطئه ها و ترفندهای دشمنان ، 
 .یک رویایی واهی به شمار می رود

  
  آخرین تحوالت انتخاباتی عراق

   ٢٠٠۴ دسامبر 23 - ١٣٨٣  دی3ه پنج شنب
تا آغاز اولين انتخابات سراسری : سرویس بين الملل خبرگزاری مهر :  الملل خبرگزاری مهرسرویس بين

 روز باقی مانده 38و دمکراتيک تاریخ عراق پس از چندین دهه ظلم و ستم حکومت دیکتاتوری صدام تنها 
 . است

  
  انتخابات تالش کنندآیت اهللا سيستانی به نمایندگان خود دستور داد برای تسهيل در برگزاری  : 11خبر 
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دفتر آیت اهللا سيستانی مرجع شيعيان عراق از نمایندگان و وکالی خود در تمام استان ها و شهرهای 
تشویق کنند و کمک )  بهمن 11( ژانویه 30عراق خواست مردم را به مشارکت در انتخابات سراسری 

 .امل به صندوق ها بریزند، ارائه نمایندهای الزم را به رای دهندگان برای اینکه آرای خود را با آزادی ک
دفتر این مرجع شيعه در نشستی همه جانبه در نجف که با حضور وکال ونمایندگان آیت اهللا سيستانی 

برگزار شد از آنها خواست مردم عراق را به خویشتن داری و عدم وارد شدن در فتنه طائفه گری که 
 .دشمنان بر آن اصرار می کنند، دعوت کنند

 
 تاکيد یک وزیر عراقی بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر و بيهوده بودن اصرار مخالفان  ) 12خبر 

انگيزه های انتخاباتی به : از سوی دیگر قاسم داوود وزیر مشاور در امنيت ملی دولت موقت عراق گفت 
د، بسيار ناچيز اوج خود رسيده است و فرصت های به تاخير افتادن انتخابات که مخالفان می خواهن

 .است زیرا همه متقاعد شده اند که انتخابات تنها دروازه قانونی برای ورود به عمليات دمکراتيک است 
اوضاع امنيتی رو به بهبود می رود اهداف سياسی تروریست ها به سوی : داود به الحيات گفته است 

 ت سياسی است مانع تراشی در مقابل برگزاری انتخابات و متوقف کردن چرخ عمليا
 .وی به احتمال کمک گرفتن از نيروهای چند مليتی برای تامين امنيت حوزه های اخذ رای اشاره کرد 

همه پيش بينی می کنند که مشارکت گسترده ای در انتخابات انجام شود و حمایت : داود می گوید 
 . بسيار ضعيف کرده است باالیی که ازانتخابات وجود دارد فرصت های درخواست کنندگان تاخير آن را

به گفته وی شهر کرکوک از ویژگی باالیی برخوردار است و عقال و بزرگان در حال حاضر سرگرم گفتگو 
 .هستند تا مشکالت موجود در این شهر در برابر انتخابات را به طور مسالمت آميز مرتفع کنند

 
 اق دیدار غير منتظره شعالن از استان اربيل در شمال عر): 13خبر 

معاون رئيس شاخه حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی به الحيات گفته است که شعالن 
وزیر دفاع موقت عراق اخير از منطقه صالح الدین در استان اربيل دیدار کرده است که هدف از آن دیدار با 

ن امنيت خطوط نفت رهبران کردستان و بررسی نحوه کمک گرفتن از نيروهای امنيتی کرد برای تامي
 .کرکوک و تامين حمایت از مراکز اخذ رای در جریان انتخابات بوده است 

 
 تکذیب شایعه انصراف برخی نامزدهای ليست پاچه چی ) 14خبر 

خبر انصراف برخی اعضای این تشکيل از : عدنان پاچه چی رئيس تجمع دمکرات های عراق می گوید 
ط به کناره گيری ایهم السامرایی وزیر برق و مهدی الحافظ وزیر انتخابات صحت ندارد و شایعات مربو

 .برنامه ریزی از ليست انتخاباتی حزب دمکرات های مستقل صحت ندارد 
 

 تن دیگر از 14 نامزد بود اما در ادامه با پيوستن 70به گفته وی درابتدا ليست این حزب شامل 
 . تن رسيد84اندیشمندان مستقل این تعداد به 

 
 اعتراف به وجود موانعی در برابر اعزام ناظران بين المللی ) 15 خبر

هيات عالی اجرایی انتخابات عراق از وجود مشکالت و دشواری های امنيتی در مقابل : خبر دیگر اینکه 
 .اعزام ناظران بين المللی برای نظارت در انتخابات خبر داد
 هيات و فدراسيون بين المللی 53:  است عبدالحسين الهنداوی رئيس این هيات به الحيات گفته

 کشور تشکيل داده اند که ماموریت آن 21متخصص در امور انتخابات اخيرا در اتاوای کانادا هياتی را از 
نظارت بر انتخابات داخل وخارج عراق است و اقدام اول این هيات شامل اعزام ناظران به دفاتر هيات 

 عراق است زیرا هيات عالی از دادن ضمانت های الزم برای حفظ عالی اجرایی و مراکز آن در خارج از
 .سالمت جانی اعضا این هيات بين المللی ناتوان است

به گفته وی فعاليت این هيات در موصل بدون مشکالت ادامه دارد هرچند موانعی در استان االنبار که 
 .داردشهرناآرام فلوجه در آن وجود دارد به علت مهاجرت شهروندان وجود 

 
 اکراد همچنان با برگزاری انتخابات در کرکوک مخالفت می کنند) 16خبر 

گروه های کرد کرکوک همچنان بر تعویق انتخابات تا حل نشدن مشکل قوميتی نژادی این شهر اصرار 
 .می ورزند 

ت  کارمند وابسته به مدیری30عصام الحدیدی مدیر دفتر هيات عالی اجرایی انتخابات گفته است که 
 .آموزشی مسوليت نظارت بر صندوق های اخذ رای را در این منطقه برعهده گرفته اند

شایان ذکر است عالوه بر آشوری ها، اکراد هم با برگزاری انتخابات در کرکوک تا پيش از عملی شدن 
 .مطالباتشان مخالفت کرده اند

ار دیگر درخواست خود را برای به طالبانی  و بارزانی رهبران اتحادیه ميهنی وحزب دمکرات کردستان ب
تعویق افتادن انتخابات در شهر کرکوک  تا زمان حل مشکالت و ساماندهی معضالت آن شهر و بازگشت 

اکراد و ترکمان های رانده شده در زمان رژیم صدام به آن و خروج اعراب مهاجر از آن که از سوی رژیم 
 .ند صدام به این شهر منتقل شده بودند، مطرح کرده ا
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پيش بينی سازمان بين المللی مهاجرت درباره ميزان شرکت عراقی های مقيم خارج در )  17خبر 
 انتخابات 

 150رئيس دفتر انتخابات خارج از عراق وابسته به سازمان بين المللی مهاجرت پيش بينی کرد که حدود 
 .شرکت کنند)  بهمن 11(انویه  ژ30هزار عراقی واجد شرایط رای دادن در انگليس در انتخابات سراسری 

به گفته استيوارث بوچر تمایل عراقی ها به انتخابات هرگونه موانع پيش روی اعضای این سازمان را از 
 .بين می برد

 ژانویه و 23 و 17زمان ثبت نام برای رادن دادن : وی درباره زمان رای دادن عراقی های مقيم خارج گفت 
 . ژانویه تعيين شده است 30 تا 28زمان رای دادن هم بين 

  
اعتراف هيات عالی اجرایی انتخابات عراق به وجود موانع و مشکالتی در استان االنبار برای : 18خبر 

 برگزاری انتخابات
هيات عالی اجرایی انتخابات عراق اقرار کرد که همچنان مشکالت و موانعی در سر راه برگزاری انتخابات 

ویژه در شهر فلوجه وجود دارد زیرا هزاران تن از ساکنان فلوجه همچنان در استان سنی نشين االنبار ب
 .آواره هستند واین مساله مشکالتی را برای برگزاری انتخابات بوجود آورده است 

 
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  دی3: مرور روزنامه های تهران

   ٢٠٠۴ دسامبر 23 - ١٣٨٣  دی3ه پنج شنب:بی بی سی
روزنامه های آخر هفته تهران به گمانه زنی های تازه درباره انتخابات آينده رياست جمهوری و نامزدهای 

احتمالی آن پرداخته و ضمن گزارش تصميم مجلس برای ثابت نگاه داشتن قيمت ها در سال آينده از 
نه انتخابات رياست زبان کارشناسان اقتصادی آن را تصميمی سياسی و برای جلب توجه مردم در آستا

  .جمهوری خوانده اند
  طرح تثبيت قيمت ها

تصميم مجلس به تثبيت قيمت کاالها و خدمات اساسی در سال آينده عنوان اصلی روزنامه های هوادار 
محافظه کاران است که آن را حرکت اکثريت محافظه کار مجلس برای تامين کنترل نرخ تورم در جهت 

  .مصالح مردم دانسته اند
وزير امور اقتصادی و دارايی طرح تثبيت قيمت ها را برهم زننده انتظام برنامه همشهری  نوشته به

  . چهارم توسعه دانست و گفته مصلحت ملی ايجاب نمی کند که چنين طرح هايی ارائه و تصويب شود
   هزار فرصت٢٠٠ رفتن  ها را باعث از دست  قيمت  تثبيت  نظر نماينده دولت را نقل کرده که طرحاعتماد
  . دانسته است شغلی

 خواهند رسيد   نکته  اين  به  تامل  با کمی  مردم  توده  و حتی  و نخبگان  جامعه اين روزنامه نوشته خردمندان
  . حزبی  يا منافع  است  ملی  منافع ها در راستای  کاری  شيرين  نوع  اين که

نوشته اين تصميم نويدبخش پايان مسابقه ای  در دفاع از تصميم مجلس، آن را تبريک گفته و کيهان
  .نابرابر است

 در پاسخ مخالفان طرح تثبيت قيمت ها که طرح را سياسی می دانند نوشته کيهانسرمقاله نويس 
  .البته که سياسی است ولی سياستی که عين ديانت است و به منافع مردم توجه دارد

ود تصميم مجلس را فاقد توجيه اقتصادی دانسته و روزنامه اقتصادی صبح در سرمقاله خدنيای اقتصاد 
نوشته اين طرح هيچ بهره از عقالنيت نبرده و رشد اقتصادی را فدای ديسيپلين عامه پسندانه غير 

  . به آيندگان منتقل شود علمی کرده تا عامه مردم برای اين تصميم هورا بکشند، هرچند که خسران آن
  انتخابات رياست جمهوری

 روزنامه های هوادار محافظه کاران به نقل از نظرسنجی ها ميزان شرکت مردم در انتخابات در حالی که
رياست جمهوری آينده را شصت تا شصت و پنج و در مواردی هفتاد در صد برآورد کرده اند، به نوشته 

  . وزير اطالعات در پاسخ خبرنگاری اين ميزان را چهل و پنج در صد ارزيابی کرده استشرق
محسن رضائی که از وی به عنوان نامزد محافظه کاران جوان ياد شده گفته است آفتاب يزد وشته به ن

بايد بگذاريم مخالفان هم در انتخابات نامزدی داشته باشند تا مشخص شود که تا چه حد در جامعه 
  . هوادار دارند

را در صحنه انتخابات  اين سخن را عجيب دانسته و نوشته تاکنون حاکميت تحمل هيچ مخالفی اعتماد
  .و اجتماع نکرده است

 از پراکندگی هائی در اردوی محافظه کاران گزارش داده و آن را از اثر مستقيم افزايش احتمال شرق
  .شرکت هاشمی رفسنجانی در انتخابات دانسته است

و محمود    رضايی ، محسن  احمد توکلی گيری  در تشريح علت پراکندگی محافظه کاران از جبههاعتماد
   با واليتی  برداشته و نوشته محافظه کاران جوان به شدت  پرده نژاد در مقابل علی اکبر واليتی احمدی

  .رود  او کنار می  نفع  نامزد شود به  و اگر هاشمی  برخوردار نيست  رای  از استقالل مخالف و معتقدند وی
  انتخابات عراق

تخابات عراق و شرکت مردم در آن روزنامه ايران از قول وزيرخارجه به دنبال تائيد رهبر و رييس جمهور از ان
  .نوشته انتخابات عراق راه حل مشکالت آن کشورست
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 که در روزهای گذشته انتخابات عراق را دست ساخته آمريکا می دانست و جمهوری اسالمیروزنامه 
نتخابات را تحريم کنند در به علمای شيعه پيشنهاد کرده بود که به جمع سنی ها بپيوندند و اين ا

سرمقاله خود نوشته انفجارهای اخير در نجف و کربال کار گروه هائی است که مايلند ميان مردم اختالف 
  . جامعه عراق نتوانند مجال پيروزی در انتخابات آتی را بيابنداعتمادباشد و چهره های اصلی و مورد 

  اجتماعی
زن به سنگسار در دادگاهی در آذزبايجان شرقی، دو روز پس از انتشار خبر محکوم شدن يک 

  . خبر داده که فعال اجرای حکم سنگسار منتفی شده استهمشهری
سال گذشته به دنبال محکوم شدن ايران به نقض موازين حقوق بشر در نهادهای بين المللی رييس 

 قضاييه با تاکيد قوه قضاييه در دستور العملی سنگسار را متوقف کرد ولی هفته گذشته سخنگوی قوه
  .بر اينکه جلو قضات را نمی توان گرفت بار ديگر اين احتمال را مطرح کرد که احکام سنگسار صادر شود

 در خبری ديگر، از قول رييس کانون اصالح و تربيت تهران خبر داده که ميانگين همشهریدر عين حال 
 درصد دخترانی که در کانون اصالح و ٩١ سال است و ١٧سنی دختران موجود در کانون اصالح و تربيت، 

  .تربيت نگهداری می شوند، به دليل مسائل منافی عفت و رابطه نامشروع به کانون معرفی شده اند
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