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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(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

ي راهبري، مواضعي  ي آميته علي آقامحمدي تاآيد آرد آه ايران انتظار دارد اروپا در مذاآرات روز جمعه
 . ها باشد ي طرف  خوبي براي همهروشن و شفاف را اعالم آند تا اين روز، روز

  2005 آوريل 27  - 1384 ارديبهشت 7 شنبه چهار
وگو با  رساني شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در گفت ي اطالع علي آقامحمدي، رييس آميته

منتظر شنيدن نتايج : تاآيد آرد) ايسنا( خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران -خبرنگار سياسي 
يي روز جمعه هستيم و اين مستلزم پيشرفت  هاي طرف اروپايي در مذاآرات هسته گاهاظهارنظرها و ديد
  . ي توافقات است محسوس در زمينه

چه تا به حال  بر اساس جلسات آارشناسي و آن: خواند و گفت“ دهي اروپا روز پاسخ”را “ روز جمعه”وي 
مذاآرات پيشرفت داشته باشد و ي خوبي باشد،  ي روز جمعه، جلسه بوده، توقع ما آن است آه جلسه

  . راهكار ارايه شود
ها به  گيرد آه اروپايي آه ايران اين حالت بدبينانه را نيز در نظر مي آقامحمدي در عين حال با بيان اين

  . هاي الزم را داريم ما براي حالت بدبينانه هم آمادگي: ي پاريس مبادرت بورزند، هشدار داد نقض بيانيه
ي پاريس را  اگر اروپا بيانيه: رساني شوراي عالي امنيت ملي آشورمان ادامه داد طالعي ا رييس آميته

يابد و تغييرات اساسي در  ي مذاآره تغيير مي نقض آند، اگرچه مذاآرات ادامه خواهد داشت، اما شيوه
  . آن رخ خواهد داد

ه بر مبناي خوشبيني عمل آ غافل از اين نيستيم آه در مذاآرات، ضمن آن: وي در عين حال تصريح آرد
ي اروپا باشد، از نظر  آنيم، براي حاالت بدبينانه نيز تدبير بينديشيم، در عين حال حالتي آه نقض بيانيه

  . گذاريم باره را به بعد از مذاآرات روز جمعه مي ما آمترين احتمال را دارد و بحث در اين
اآرات ميان ايران و اروپا در حال تعليق باقي سازي اورانيوم در زمان مذ آقامحمدي تصريح آرد آه غني

خواهد ماند و مذاآرات و توافق پاريس، مبناي تعليق است و ايران متعهد به همكاري در اين زمينه 
  . باشد مي

سازي اورانيوم در حجم پايين از سوي ايران به اروپا ارايه  باره آه آيا پيشنهادي مبني بر غني وي در اين
هاي غربي همه نوع عددي را درخصوص در اختيار گرفتن  رسانه: گار ايسنا گفتشده است؟ به خبرن

اند  زني است و چون دو طرف توافق آرده اند، اما اين اعداد براي گمانه هاي سانتريفوژ ارايه آرده دستگاه
  . موارد پيشنهادي افشا نشود، ما به اين امر متعهد هستيم

ها براي اين دور از مذاآرات ميان ايران و اروپا پيامي ارسال  يآقامحمدي در اين باره آه آيا آمريكاي
  . شوند ها محسوب مي طرف ما اروپايي: اند؟ گفت آرده

ي  مذاآرات آميته: رساني شوراي عالي امنيت ملي آشورمان خاطرنشان آرد ي اطالع رييس آميته
رفين آن را مورد توافق قرار داده شود آه ط اي انجام مي  روزه40راهبري ايران و اروپا پس از يك فرصت 

هاي محكم مطرح  هاي عيني و تضمين ي تضمين هاي جديدي براي ارايه بودند؛ قرار بود در اين مدت ايده
  . شود تا مذاآرات به سوي پيشرفت محسوسي به پيش برود

ر روند ي آارشناسي فني تشكيل شد و سعي آرديم د  روز، آميته40در طول اين : آقامحمدي ادامه داد
ي اقتصادي و  گيري آار در اين مدت متمرآز عمل آنيم و تغييري آه ايجاد شد آن بود آه دو آميته پي

  . اش پرداخت ي فني به فعاليت شان را تعطيل آردند و فقط آميته سياسي موقتا فعاليت
  

 پيشنهاد توقف غنى سازى در ايران در نشست نيويورك
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دو نهاد انگليسى فعال در امور هسته اى روز دوشنبه گذشته گزارش مشترآى را درباره برنامه :شرق

هسته اى ايران منتشر و در آن پيشنهاد آردند آه ايران از غنى سازى اورانيوم دست بردارد و سوخت 
موسوم به »  بريتانيا و آمريكا اطالعاتى-شوراى امنيتى«. هسته اى مورد نياز خود را از خارج تامين آند

اين گزارش را به عنوان پيشنهاد به نشست ارديبهشت ماه » گروه پژوهش آآسفورد«و » بيسيك«
 . در نيويورك تهيه آرده اند» ان پى تى«بازنگرى پيمان 
 گزارشى است آه اين دو نهاد انگليسى ١۶، در زمره »پرداختن به چالش ايران نام دارد«اين گزارش آه 

 . راى شرآت آنندگان در نشست نيويورك تهيه آرده اندب
اين گزارش حاصل ساعت : يان ديويس مدير اجرايى بيسيك دوشنبه شب به خبرنگار ايرنا در لندن گفت

ها مطالعه و بحث با متخصصان و حتى نمايندگان ايران و آشورهاى اروپايى در مراآز مختلف از جمله ژنو 
 . بوده است

ين دو نهاد اعتقاد دارند آه الزم است در همايش بازنگرى ان پى تى به مجموعه مواردى ا: ديويس افزود
آه به اين پيمان مهم مربوط مى شود به صورتى يكسان نگريسته شود و موضوع هايى همچون بحث 
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اما ترديدى نيست آه در پايان نشست بايد نسبت به «. ايران به صورت خاص مورد توجه قرار نگيرند
 » .ن مسائل موضع گيرى جمعى صورت گيردهمه اي

ايرنا گزارش مى دهد آه هفتمين همايش بازنگرى پيمان منع گسترش جنگ افزارهاى هسته اى به 
در گزارش دو .  يارديبهشت در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك برگزار مى شود١٢مدت چهار هفته از 

برنامه گسترده هسته اى براى دستيابى به شش ايران يك «: نهاد انگليسى درباره ايران آمده است
 سال آينده دارد و براساس تضمين هاى داده شده در چارچوب پيمان منع ٢٠هزار مگاوات برق ظرف 

گسترش سالح هاى هسته اى اين آشور به لحاظ قانونى حق دارد از تاسيسات برق هسته اى 
 ايران نگرانى هايى را نسبت به تمايل تهران در اما مصارف دوگانه در برنامه هسته اى» «.برخوردار باشد

برنامه توسعه بمب هاى هسته اى در هندوستان، ليبى، آره شمالى و . اين زمينه مطرح آرده است
پاآستان همگى از پوشش نياز براى دستيابى به نيروگاه هاى هسته اى شروع شد، لذا نبايد اجازه 

ايران بايد به قول : در اين گزارش اضافه شده است» .ار شودداده شود آه اين روش دوباره در ايران تكر
هايى آه بر پايه پيمان ان پى تى داده است، عمل آند ولى در عين حال براى ايجاد تعادل در منطقه و 

برقرارى امنيت در خاورميانه ضرورى است به مسئله وضع هسته اى اسرائيل نيز آه در گزارش دوم اين 
در اين گزارش بعد از ذآر سابقه اى از شروع برنامه . شده  است، رسيدگى شودمجموعه به آن اشاره 

 پيمان را امضا ١٩٧٠ايران در سال : هاى هسته اى ايران از زمان رژيم سابق تاآنون عنوان شده است
آرد اما از زمانى آه شاه از حكومت رانده شد، به علت ترديدهايى آه نسبت به تمايل ايران مطرح بود 

نگرانى هاى غربى ها به خاطر «. آشور از سوى غرب تحت تحريم تجهيزات هسته اى قرار گرفتاين 
تالش ايران براى خريدهاى مشكوك تجهيزات از اروپا و نقاط ديگر و سعى مخفيانه براى توسعه برنامه 

بعاد اين غنى سازى اورانيوم از طريق سانتريفوژها بوده است و دستيابى به موشك هاى دوربرد نيز بر ا
 » .نگرانى ها افزوده است

در حال حاضر اطمينان ندارد آه » آژانس بين المللى انرژى هسته اى«: در اين گزارش ادعا شده است
 آيا ايران مواد و يا فعاليتى هسته اى آه آنها را بازگو نكرده باشد، در اختيار دارد يا نه؟ 

وتكل  الحاقى به پيمان پيوست و با آژانس همكارى  آه ايران با امضاى پر٢٠٠٣اگرچه از دسامبر سال «
آرد اما معلوم شد آه برخى اطالعات اوليه آه تهران فراهم آرده بود نادرست بوده و دسترسى 

 » .بازرسان آژانس به سايت هاى ايران نيز يا با تاخير مواجه شده و يا ابتر مانده است
يك توافق بين المللى درباره چگونگى «: ستدر بخش ديگرى از اين گزارش چهار صفحه اى آمده ا

پيشبرد موضوع ايران وجود ندارد و در حالى آه آمريكا اطمينان دارد ايران درصدد توليد بمب هسته اى 
است و خواستار ارجاع اين آشور به شوراى امنيت سازمان ملل است، اروپايى ها تمايل بيشترى به 

 » .ميانجيگرى از خود نشان مى دهند
ا ايرانى ها پيشنهادهاى اروپايى ها براى تضمين امنيت اين آشور را در منطقه سئوال برانگيز مى ام« 

دانند زيرا معتقدند درحالى آه آمريكا حاضر به همكارى آامل با آنها نيست، اروپائيان نيز قادر به اجراى 
عهد به رهبرى براساس اين گزارش، نهضت آشورهاى غيرمت» .تضمين هاى داده شده نخواهند بود

آفريقاى جنوبى و برزيل به طور قوى از حق ايران براى توسعه فناورى صلح آميز هسته اى در چارچوب 
 . پيمان ان پى تى حمايت مى آند

براساس پيمان ان پى تى ايران به طور آامل از حق توسعه فناورى صلح آميز هسته اى برخوردار بوده «
 » .صميم به توليد جنگ افزار هسته اى بگيرد از پيمان خارج شودو آافى است سه ماه قبل از آن آه ت

به نظر نمى رسد آه ايران حاضر باشد به طور آامل از حق خود براى : در اين گزارش اضافه شده است
غنى سازى اورانيوم دست بكشد و از همين رو مذاآرات بين ايران و سه آشور اروپايى انگليس، 

در حال حاضر هيچ مكانيزم قانونى براى وادار آردن ايران به «. ازمانده استفرانسه و آلمان از حرآت ب
آنار گذاشتن حق اين آشور وجود ندارد و وضعى آه در اين زمينه به وجود آمده است چالشى جدى در 

ايران : در اين گزارش آمده است» .برابر اعتبار رژيم منع گسترش سالح هاى هسته اى ايجاد آرده است
از تمايل به مصالحه از خود نشان مى دهد اما در صورتى آه تهران واقعًا مايل است نشان دهد عاليمى 

هيچ تمايلى براى ساخت بمب هاى هسته اى ندارد بايد امكان آامل بازرسى هاى فنى از سوى 
 ارجاع ايران به شوراى امنيت سازمان ملل چاره مناسبى نيست زيرا موجب بروز«. آژانس را فراهم آند

شكاف بيشتر بين آشورها در اين زمينه خواهد شد و با توجه به حجم سرمايه گذارى هاى نفت و گاز 
  ».چين و روسيه در ايران، آنها از اقدامى بر عليه ايران حمايت نمى آنند

  
   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي

  
براي تغيير در پيمان منع گسترش به منظور تالش ) دوشنبه( آشور جهان فردا 190نمايندگان نزديك به 

 . يي در نيويورك گردهم خواهند آمد هاي هسته سالح
 ٢٠٠۵ مى ١  - ١٣٨۴ ارديبهشت ١١يكشنبه 

 -چاپ لندن-ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي و همچنين  بازار سياه هستهمنجر به ايجاد ) NPT(يي  هاي هسته ي منع گسترش سالح معاهده

 . يي برخي از آشورها گرديده است ي هسته هاي محرمانه تضعيف در برنامه
 با هدف جلوگيري از گسترش و نيز انهدام 1970يي در سال  هاي هسته ي منع گسترش سالح معاهده
 . يي به امضا رسيد هاي هسته سالح
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هاي  ه خطرات زياد ناشي از گسترش سالحاين معاهده در حال حاضر با مشكالت بزرگي از جمل
 .  مواجه شده است2003يي و پيدايش بازار سياه در سال  هسته

 آشور شرآت آننده در 188المللي انرژي اتمي به نمايندگان  محمد البرادعي، رييس آژانس بين
 يي هاي هسته يي پيشنهاد آرده است آه ساخت نيروگاه هاي هسته ي منع گسترش سالح معاهده

 . جديد با هدف غني سازي اورانيوم را به مدت پنج سال متوقف آنند
هاي  ي گذشته تاآيد آرده بود آه سي يا چهل آشور در جهان قادر هستند قدرت البرادعي ژانويه

 . يي تبديل آنند هاي هسته يي و تكنولوژي خود را به سالح هسته
هيچ توافقي : حقيقات استراتژيك اظهار داشتالمللي ت اين در حالي است آه يكي از اعضاي انجمن بين

 . درخصوص اين پيشنهاد به وجود نيامده است
يي به هيچ يك از  ي اين معاهده تاآيد آردند آه آشورهاي بزرگ هسته برخي از آشورهاي امضا آننده

  مرحله آه در آنفرانس بازنگري اين معاهده در سال13يي در  تعهدات خود نسبت به خلع سالح هسته
 . هاي جديد ندارند اي نيز براي امضاي توافقنامه آنند و هيچ آمادگي  مطرح شد، عمل نمي2000

المللي تحقيقات استراتژيك خاطرنشان آرد، بسياري از آشورهاي عربي از در  اين عضو انجمن بين
انرژي المللي  يي از سوي اسراييل ناراضي هستند؛ چرا آه آژانس بين هاي هسته اختيار گرفتن سالح

يي اسراييل ندارد و اسراييل نيز همانند هند و پاآستان  هاي هسته اتمي هيچ نظارتي بر فعاليت
 . يي را امضا نكرده است معاهده منع گسترش سالح هسته

 
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
مجوار عراق آه به ميزباني استانبول ي آشورهاي ه ي پاياني هشتمين آنفرانس وزراي خارجه بيانيه

عراق و بشريت  آويت،  برگزار شد، بر تحويل رهبران نظام سابق عراق آه جناياتي را عليه مردم ايران، 
 . هاي جنايي، تاآيد آرد مرتكب شدند به دادگاه

 ٢٠٠۵ مى ١  - ١٣٨۴ ارديبهشت ١١يكشنبه 
: ل از پايگاه اينترنتي ايالف، در اين بيانيه آمده استبه نق) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اعضاي شرآت آننده در اين آنفرانس از تشكيل دولت جديد عراق استقبال و بر اهميت احترام به 
 وحدت اراضي، يكپارچگي ملي و عدم دخالت در امور داخلي اين آشور بر  حاآميت عراق، استقالل،

  . دالمللي تاآيد آردن اساس قوانين بين
 بند است، مهمترين بندهاي مربوط به نشستهاي قبلي آشورهاي همجوار 25در اين بيانيه آه شامل 

 در استانبول ترآيه برگزار شد، مورد بررسي قرار گرفته و طي آن 2003ي   ژانويه23عراق آه اولين آنها 
آشورهاي همجوار تاآيد ي توسعه و تحكيم روابط حسنه با  بر اهميت ايجاد امنيت و ثبات آشور و ادامه

  . دارد
همچنين اين ملت حق دارند با . زندگي پراز امنيت و ثبات حق ملت عراق است: در اين بيانيه آمده است

ي آامل بر منابع طبيعي، به تعيين  آزادي آامل و با استفاده از ابزارهاي دموآراسي و سيطره
  . اين آرمانها آمك آندسرنوشتشان بپردازند و دولت نيز بايد به آنها در تحقق 

ي پاياني هشتمين نشست آشورهاي همجوار عراق، از نتايج انتخابات اين آشور آه براي اولين  بيانيه
  . بار در تاريخ عراق موجب تشكيل دولت منتخب دموآرات شد، استقبال آرد

آراسي در اين در اين بيانيه وزراي خارجه نسبت به اينكه انتخابات در عراق موجب ثبات سياسي و دمو
هاي  ي حضور در روند بازسازي عراق در زمينه آشور شود، ابراز اميدواري آرده و بر تمايل خود در ادامه

  . سياسي اقتصادي و اجتماعي تاآيد آردند
 سازمان ملل نيز ابراز اميدواري 1546ي  ي آشورهاي همجوار نسبت به اجراي قطعنامه وزراي خارجه

  . آردند
 اهميت نقش اصلي سازمان ملل در بازسازي عراق تاآيد و ايفاي نقش اين سازمان را آنها همچنين بر

  . در تكميل روند سياسي اين آشور ستودند
  . آنها اعالم آردند آه ماموريت سازمان ملل در عراق به زودي به پايان خواهد رسيد

 12 و 4بر اساس بندهاي هاي عراقي خواستند تا  ي پاياني از تمامي گروه وزراي خارجه در بيانيه
  .  شوراي امنيت سازمان ملل، در روند سياسي جامعه شرآت داشته باشند1546ي  قطعنامه
هاي تروريستي در عراق را محكوم و بر  ي پاياني نشست آشورهاي همجوار در ادامه، عمليات بيانيه

  . عراق تاآيد آردتصميم آشورهاي همجوار بر حفظ مرزها و جلوگيري از نفوذ بيگانگان به خاك 
  . هاي اعراب اهل سنت توجه آند اين بيانيه همچنين از دولت عراق خواست تا به درخواست

ي اين آنفرانس  از سوي ديگر، رجب طيب اردوغان نخست وزير ترآيه، طي سخناني در مراسم افتتاحيه
ل حفظ وحدت ملي دولت ابراهيم جعفري، نخست وزير عراق مسووليت سنگيني را در قبا: اظهار داشت
ي طيفها در روند سياسي آشور از جمله تدوين قانون اساسي و انتخابات سراسري  و حضور همه

  . دسامبر آينده برعهده دارد
هاي تروريستي توصيف آرد و اتخاذ تدابير فوري براي  اي براي آموزش گروه وي در ادامه عراق را عرصه

  . تامين امنيت مرزها را خواستار شد
  . ي ما مهم و قابل توجه است صلح، ثبات و وفاق ملي در عراق براي همه: ن افزوداردوغا

www.iran-archive.com 



ي عرب نيز آه براي اولين بار در آنفرانس آشورهاي همجوار عراق حضور  عمرو موسي، دبير آل اتحاديه
  . اين آنفرانس در وضعيت سخت و دشوار عراق برگزار شده است: يافت، طي سخناني اظهار داشت

دهد آه با چشم اندازهايي از دولت عراق آشنا شويم و  آنفرانس استانبول به ما اجازه مي: وي افزود
  . به نظرات آن براي آينده پي ببريم
ي سوريه نيز در اين آنفرانس اظهار داشت آه آشورش قصد دارد بعد از  فاروق الشرع، وزير امور خارجه

  .  از سر بگيرداش را با عراق  سال قطع رابطه، روابط ديپلماتيك20
ي عراق و در زمان هشت سال  روابط سوريه و عراق بعد از جانبداري دمشق از ايران در جريان حمله

  .  قطع شد1982دفاع مقدس به تيرگي گراييد و روابط ديپلماتيك دو آشور از سال 
  

 نشست همسايگان عراق به آار خود پايان داد 
 ٢٠٠۵ مى ١  - ١٣٨۴ ارديبهشت ١١يكشنبه 

 آشور همسايه عراق با حضور و دو آشور مصر و بحرين روز گذشته به آار 6شست وزراي امورخارجه ن
 . خود در استانبول ترآيه پايان داد

آه پس از ابقا در سمت , وزير امورخارجه عراق, "هوشيار زيباري", الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين
, اولين سفر رسمي خود را به ترآيه انجام داد, شورنخست وزير اين آ, "ابراهيم جعفري"خود در دولت 

,   اردن, سوريه,   ترآيه,  آشور ايران6در نشست همسايگان آشور عراق با وزراي امورخارجه 
 .  و همچنين دو آشور مصر و بحرين به مذاآره و تبادل نظر پرداخت  آويت,   سعودي  عربستان

نشستي را آه براي , نخست وزير ترآيه, "جب طيب اردوغانر",   به نوشته روزنامه البيان چاپ امارات
دبيرآل سازمان آنفرانس , "اآمل الدين احسان اوغلو",دبير آل اتحاديه عرب, "عمرو موسي"اولين بار 
, و هياتي از اتحاديه اروپا حضور داشتند, نماينده سازمان ملل در عراق, "اشرف قاضي"و , اسالمي
 .افتتاح آرد

ها در   به خاطر تكميل روند رايزني, آه تمايل داشت در اين نشست شرآت آند" يابراهيم جعفر"
 . خصوص تعيين پنج وزير و دو معاون نخست وزير مجبور شد در عراق بماند

در بيانيه صادره در مراسم اختتاميه اين نشست تمامي شرآت آنندگان بر همكاري براي برقراري 
 . يانه، تاآيد آردندصلح و ثبات در عراق و خاورم, آزادي

همچنين در اين بيانيه بر توانمندي استقالل و وحدت ملي عراق و در عين حال بر ضرورت دو اصل دخالت 
 . نكردن در امورخارجي و حسن همجواري تاآيد شد

 براي انتخاب 2005 ژانويه 30شرآت آنندگان در اين نشست همچنين از اجراي انتخابات عمومي در 
 .  تمجيد آردنداعضاي مجمع ملي

  
 نهي کابدی جدی اعضاستي عراق لری وزنخست دولت؛ لي تشکی هایزنی راري ماراتن نفس گانیپس از پا
   کرد یاستی ری شورامیرا تقد

  ٢٠٠۵ آوريل ٢٧ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ٧چهارشنبه 
 یجعفر مي در عراق ابراهدی دولت جدلي تشکی ها برایزنی از راري ماراتن نفس گکی پس از سرانجام
  .  کردیاستی ری شورامی خود را تقدنهي کابی اعضاستي مکلف امروز لرینخست وز

 را دی جدنهي کابی اعضاستي لی جعفرمي ، ابراههي العربی مهربه نقل ازشبکه خبری گزارش خبرگزاربه
ن  معاونااوري الی و غازی جمهور ، عادل عبدالمهدسي رئی متشکل از جالل طالبانیاستی ری شورامیتقد
  . کردمی تقدیو
 اعتماد ی گرفتن رای براستي لنی ، ای جعفرنهي کابی با اعضایاستی ری صورت موافقت شورادر
 یري گمي باره تصمنی در ای شود تا مجمع ملی عراق به مجمع ارسال می مجمع ملای پارلمان ندگانینما
  .کند
 اعتماد بدهند دولت ی رایفر جعمي ابراهنهي کابی به اعضای دو سوم مجمع ملتی که اکثری صورتدر

  . آغاز خواهد کردکي مهم خود را در عراق پس از انتخابات آزاد و دمکراتتی رسما ماموریجعفر
 ی برخرانی به رسانه ها اعالم نشده است اما تاکنون وزی جعفرنهي کابی کامل اعضاستي هنوز لاگرچه

 تي و مشاور امنی ملتي امور امنریز به عنوان ویعي شده است از جمله موفق ربیوزارتخانه ها قطع
و برهم صالح ) ردهاک( امور خارجه ری وزیباری زاري، هوش )کپارچهیائتالف عراق  (رکشوری جبروزاني ب،یمل
و  ) کپارچهیائتالف عراق  (ی ها،  احمد چلبی امور شهردارری وزی برواوميو نس) کردها (یزی برنامه رریوز

  . شده است ی قطعریان معاونان نخست وزبه عنو) کردها (  شاوس یروز نور
 ی برخی همچون وقت کشی مختلفلی عراق تاکنون بارها به دالدی دولت جدی ذکر است معرفانیشا

 ی پست هاافتی دری برای سنی عرب های چانه زنزي آنها و نی خواهادهی و زروزي پیاسي سیگروه ها
 ی دولت و درخواستهاليبه مذاکرات تشک ی عالوی به رهبرهي العراقستي لرهنگامی ورود دشتر،يب
 عدم شرکت تیو در نها) ری و معاونت نخست وزیدي وزارت کلکی وزارتخانه از جمله 4( آنها یرعمليغ

  . افتاده بودري به تاخرانی مربوط به انتخاب وزی های بررسزيآنها در دولت و ن
  

   موافق در نشست فوق العاده ی را180با اخذ 
   پارلمان عراق را بدست آورد تی اعتماد اکثری رایفر جعمي ابراهنهيکاب

  ٢٠٠۵ آوريل 28 - ١٣٨۴ ارديبهشت 8شنبه پنج 
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 پارلمان، ندگانی نماتی اعتماد اکثری عراق امروز پنجشنبه با گرفتن راری نخست وزی جعفرمي ابراهنهيکاب
  . کار خود را آغاز کرد

 ی عراق، نشست فوق العاده مجمع ملهي الشرقیونیزیبه نقل از شبکه تلو" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 به یري گی جلسه راندگانی نمای برگزار شد که پس از سخنان برخندهی نما185عراق امروز با حضور 

 مي ابراهیشنهادي پنهي حاضر در نشست امروز به کابندهی نما185 از مجموع ندهی نما180 و دیعمل آ
  . اعتماد دادندی رایجعفر
 مربوطه آن هنوز رانی وزنکهی به علت ای سنی به عرب هاافتهی اختصاص یتخانه ها وزاری برخالبته
  . کنندی اداره مابتي آن را به نی نشده اند اشخاصیقطع
 ماه از 13 گرفت پس از گذشت ی قانونتي مشروعندگانی قاطع نمای عراق که با رادی دولت جدليتشک
 وجود دارد که با آغاز یني خوش بنی و اردي گی صورت م در عراقري و آزاد اخکي انتخابات دمکراتیبرگزار

 از گذشت دو پس مشکالت موجود عراق گری و دیتي امنی حل نابساماننهي زمیبکار دولت کارامد جعفر
  . فراهم شودسي و انگلکایسال از حمله مشترک آمر

  
   اعالم شد ی جعفرنهي کابی اعضایاسام
  ٢٠٠۵ آوريل 28 - ١٣٨۴ ارديبهشت 8شنبه پنج 
 ی عراق امروز پنجشنبه راری نخست وزی جعفرمي ابراهنهيکاب:  مهر ی خبرگزاری المللني بسیسرو

  .  را بدست آوردی مجمع ملتیاعتماد اکثر
 دولت ني که اولی جعفرمي دولت ابراهی مهر به نقل ازشبکه اخبار العراق، اسامی گزارش خبرگزاربه

  : رح است  شنی عراق است، به اخی منتخب تارکيدمکرات
  

 بر ی دائمری تا زمان انتخاب وززيبا حفظ سمت ، وزارت دفاع را ن ( رینخست وز = ی الجعفرقري اشميابراه
  )عهده دارد 

 بر ی دائمری تا زمان انتخاب وززيبا حفظ سمت ، وزارت نفت را ن ( ریمعاون اول نخست وز  = ی چلباحمد
  ) عهده دارد 

 تا زمان انتخاب زي و برق را نیبا حفظ سمت ، وزارت انرژ ( ری وزمعاون دوم نخست=  شاوس ی نورروز
  ) بر عهده دارد ی دائمریوز
  

   است ی معاونت سوم و چهارم خالیپستها
  وزارت کشور =     جبر صوالغ    انيب
  ییدارا =        ی عالوري عبداالمیعل

   یدادگستر=          صندل     نيعبدالحس
       بهداشت   =   ی محمد علعبدمطلب

   یراه و ترابر           =          ی مالکسالم
   ی علمقاتي و تحقیآموزش عال=           مظفر           یسام

  آموزش و پرورش=          حسن       عبدالفالح
   یمسکن و سازندگ  =           ري محمد خضجاسم
  ن مهاجرت و امور مهاجرا=           عبدجعفر       اليسه
  ورزش و جوانان =            محمد    زی عزطالب

   ی ملتي مشاور در امور امنریوز    =          ی العنزمیعبدالکر
   مشاور درامور استان ها ریوز=    مشحن الحردان فی ناسعد
   ی مشاور در امور مجمع ملریوز     =         ی الصافنی الدصفا
   یکشاورز            =         یعقوبی میکر
   یامور جامعه مدن=          کاظم        بي حبعال

   امور خارجه ریوز       =         یباری زاريهوش
   یزیبرنامه ر=           صالح            برهم
  ی ها و مشاغل عمومیشهردار       =         ی بروارنینسر
  )یمی داری حقوق بشر تا زمان انتخاب وزریوزبا حفظ سمت  ( ستی زطيمح=        عثمان           نيترم

   یبازرگان=       مولود می کرعبدالباسط
  ارتباطات  =        معصوم            فواد
   یکار و امور اجتماع            =       ی هادسیادر
  فرهنگ   =      ی فرحان الراوینور

  امور زنان  =  یخلي شمی عبدالکرازهار
   ی و آثار باستانسمیتور    =           ی الهاشمهاشم
  مخابرات =         محمود          جوان
   یمنابع آب     =        دي رشفي لطیعل

   و معادن عیصنا   =    ی خضر الجبورمصلح
   یعلوم وفناور=      بطرس    وسفی باسمه
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   شود؛ یامروز در استانبول برگزار م

   عراق خی دولت منتخب تارني اولليک عراق پس از تشگانی نشست همسانياول
  ٢٠٠۵ آوريل ٣٠ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ١٠شنبه 

 ري و تحوالت اخندی آی گردهم مهي عراق امروز در استانبول ترکهی همسای امور خارجه کشورهارانیوز
 کشور مورد بحث و نی را در اتي ثبات و امنی کمک به برقراری و راه هادی دولت جدلي تشکژهیعراق بو

  . ادل نظر قرار خواهند دادتب
 ه،ي عربستان، ترکران،ی امور خارجه ارانی عربستان، وزاضی مهر به نقل از روزنامه الری گزارش خبرگزاربه

 کل سازمان کنفرانس ري احسان اوغلو دبنی اردن و مصر به همراه اکمل الدت،ی کوه،یعراق، سور
 شرکت شست ننی در انی بحرندهید و نما کل سازمان ملل متحري فرستاده دبی اشرف قاض،یاسالم

  . کنندیم
  . دراستانبول برگزار شدهی همسای نشست کارشناسان کشورهازين) جمعه ( گذشته روز
 نشست امروز بر انی در جرهي امور خارجه ترکری کرد که عبداهللا گل وزدي ترک تاککيپلماتی منبع دکی

 ی هاتي ها و قومفي همه طاني مزي مسالمت آمیستی همزتي واهمی و وحدت ارضیاسيوحدت س
  . خواهد کردديعراق تاک

 نی در عراق ابراز کرده است اما دراکي انتخابات دمکراتی را از برگزارهي ترکتی منبع، گل رضانی گفته ابه
 ی انتخابات شرکت منی هم در ای سنی نکته اشاره خواهد کرد که بهتر بود عرب هانینشست به ا
 اعالم خواهد اق عردی جدی قانون اساسنی تدوی را از تالش ها براهي ترکتی حمای ونيکردند ، همچن
 قرار خواهد دي مورد تاکی و اقتصادیاسي سی هانهي کمک به عراق در زمی را براهي ترکیکرد و آمادگ

  .داد
 دي تاکهي ترکی مساله کرکوک براتي نشست براهمنی در اهي امور خارجه ترکری منبع ، وزنی گفته ابه
  .هد نمودخوا
 ري اخی است که پس از انتخابات سراسری نشستني اولنکهی نشست با توجه به انیا:  منبع افزودنیا

  . برخوردار استی فراوانتي شود از اهمی برگزار مدی دولت جدليوتشک
 حضور خواهد گانی امروزهمسازدرنشستي نهي ترکری اردوغان نخست وزبي منبع، رجب طنی گفته ابه
 و غرب دراستانبول برگزار شد که کای از جنگ آمرشي عراق پهی همسایشست کشورها نني اولافتی

 هیر سوران،ی در عربستان، ایی جنگ بود پس از آن به تناوب نشست هانی از وقوع ایريهدف از آن جلوگ
  . عراق برگزار شدگانی امور خارجه همسارانی مصر و اردن با حضور وزت،ی، کو
 ی منتخب عراق درتماس تلفنری نخست وزی جعفرمي گزارش داد ابراهانهيورم خای خبرگزارگری دی سواز

 خاص مربوط به روند طی شرالي ترک خود اطالع داده است که به دلی اردوغان همتابيبا رجب ط
 ی می ازشرکت در نشست امروز عذرخواهدی موجود در عراق و مسائل مربوط به دولت جدیاسيس
  .کند
 لي عراق تشکدی دولت جدرای افتاده بود زقیانبول تاکنون دو بار به تعو ذکر است نشست استانیشا

  . نشست به امروز شنبه موکول شدی زمان برگزاردی دولت جدلينشده بود که با تشک
  

  در نشست خود دراستانبول؛ همسایگان عراق از دولت ابراهيم جعفری حمایت کردند 
  ٢٠٠۵ آوريل ٣٠ - - ١٣٨۴ ارديبهشت ١٠شنبه 

ران امور خارجه کشورهای همسایه عراق در نشست خود در استانبول از تشکيل دولت جدید عراق وزی
  . به ریاست ابراهيم جعفری استقبال کرده و بر حمایت خود از آن تاکيد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق 
ستانبول گردهم آمدند و حمایت خود را ازدولت جدید مورد تاکيد قرار دادند و از همه گروه امروز شنبه در ا

  .ها و طوایف عراقی خواستند در روند سياسی کنونی کشورشان شرکت کنند
هوشيار زیباری وزیر امور خارجه عراق که اولين سفر خود را از زمان انتصاب در دولت جعفری انجام داده 

و ) ترکيه، ایران، اردن، سوریه ، عربستان و کویت( ن خود در کشورهای همسایه عراق است، با همتایا
  .همتایان مصری و بحرینی خود دیدار کرد

جعفری که پيش از این تمایل داشت در نشست امروز شرکت کند به علت اینکه هنوز برخی پست 
رد تا بتواند رایزنی های خود را های کابينه بدون وزیر مانده است از حضور در این نشست عذرخواهی ک

  .برای تکميل دولت خود ادامه دهد
پيش نویس بيانيه پایانی که خبرگزاری فرانسه به نسخه ای از آن دست پيدا کرده است بر این تصریح 
می کند که کشورهای همسایه عراق از تشکيل دولت جعفری و ارگان های دیگر که از زمان انتخابات 

  .در عراق تشکيل شده است، استقبال کرده و از حمایت می کنند) 83 بهمن 11( ژانویه 30سراسری 
این سند همچنين تاکيد می کند که کشورهای همسایه اميدوار هستند که دولت جدید عراق و ارگان 
های دیگر در ادامه روند سياسی فعال باشند به گونه ای که شامل مشارکت حقيقی تمام طيف های 

  .اشندسياسی ملت عراق ب
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  ارديبهشت11:  تهرانیروزنامه ها
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 ٢٠٠۵ مى ١  - ١٣٨۴ ارديبهشت ١١يكشنبه 
روزنامه های امروز تهران در صدر اخبار خود از پايان بی نتيجه مذاکرات ايران و اروپا نوشته :بی بی سی

نده فعاليت های هسته ای و مذاکرات ايران با سه کشور و بر اساس نظرات خود به گمانه زنی درباره آي
  . بزرگ اروپايی پرداخته اند

شدت گرفتن حمايت محافظه کاران از شهردار تهران در مقابل انتقاد رييس جمهوری و تحوالتی در رقابت 
  .های انتخاباتی از جمله ديگر خبرهای روزنامه های تهران است

سی از حسن روحانی سرپرست هيات مذاکره کننده ايرانی از قول  در صدر اخبار خود با چاپ عکشرق
  . وی نوشته شايد کار صنايع هسته ای اصفهان از سر گرفته شود

اظهارات دبير شورای عالی امنيت ملی در حالی ايراد می شود که به نوشته اين روزنامه به دنبال بی 
  . ايرانی از لندن فراخوانده شده استنتيجه ماندن مذاکرات ايران و اروپا، هيات مذاکره کننده

 با عنوان توقف مذاکرات لندن از زبان حسن روحانی نوشته هفته آينده در تهران درباره آفتاب يزد
  .مذاکرات با اروپا تصميم گيری خواهد شد

 سرپرست ايرانی مذاکرات هسته ای گفته است ايران دنبال غنی سازی در شرقبه نوشته روزنامه 
اصفهان را در نظر گرفته و برخی از فازهای ) UCF(و شايد تاسيسات دستيابی به سوخت نطنز نيست 

  . آن را عملی کند
 خبر داده که عده ای از نمايندگان محافظه کار مجلس در صدد تهيه طرحی هستند که بر کيهاناما 

 تصويب نهايی اساس آن هفته آينده مجلس طرح الزام دولت به از سرگيری غنی سازی اورانيوم را به
  . می رساند

 يکی از نمايندگان مجلس گفته مجلس اجازه نمی دهد بيش از اين مذاکرات کيهانمطابق نوشته 
طوالنی شود و از سرگيری فعاليت های هسته ای ايران تمامی مراحل از جمله تکميل چرخه سوخت و 

  .غنی سازی اورانيوم را بايد شامل شود
ول روزنامه انگليسی فايننشال تايمز پيش بينی کرده که محافظه کاران  در صدر اخبار خود از قکيهان

  . انتخابات رياست جمهوری را خواهند برد
 ضمن چاپ بخش هايی از سخنرانی تازه محمدرضا خاتمی اشاره کرده که غوغای تازه بر سر اقبال

ی انتخاباتی با نزديک توهين نامزد اصالح طلبان برای معاونت رياست جمهوری نشان داده که رقابت ها
  . شدن تاريخ انتخابات شدت گرفته است

 چند نوشته و مقاله و مصاحبه خود را به انتقاد از رييس جمهور و حمايت از محمود احمدی نژاد کيهان
اختصاص داده و گاليه خاتمی از وضعيت ترافيک را به معنای ناديده گرفتن خدمات شهردار حزب الهی 

  .دانسته است
برخی از مسئوالن کشور در واکنش به درخواست تغيير نام :  نوشته استجمهوری اسالمی روزنامه

فرودگاه امام خمينی خواستار اخراج سفير بريتانيا از ايران و واکنش دولت نسبت به دخالت بريتانيا در 
  .امور داخلی ايران شده اند

 خمينی از افتخارات جمهوری  يکی از نمايندگان مجلس گفته نام امامجمهوری اسالمیبه نوشته 
  . اسالمی است و کسی نمی تواند حق استفاده از آن را از مردم ايران بگيرد

 
   ارديبهشت10:  تهرانیروزنامه ها

 ٢٠٠۵ آوريل ٣٠ - ١٣٨۴ ارديبهشت ١٠شنبه 
روزنامه های اولين روز هفته در تهران ضمن انعکاس تندتر شدن مبارزات انتخاباتی و گفته :بی بی سی

های نامزدها عليه يکديگر و وضعيت کشور، از پايان بدون نتيجه مذاکرات هسته ای ايران و اروپا در لندن 
خبر داده و از پيشنهاد رييس جمهور برای انتخابی شدن شهرداران شهرهای بزرگ کشور و واکنش ها 

  .نسبت به توهين شهردار تهران به محمد خاتمی، رييس جمهور، نوشته اند
 روزنامه های مختلف امروز تهران محمد خاتمی در آخرين روزهای رياست جمهوری خود به نوشته

پيشنهاد کرده که شهرداران شهرهای بزرگ کشور انتخابی شوند و اين را برآوردن يکی از آرزوهای خود 
  . برای گسترش دموکراسی اعالم کرده است

ر صدر عنوان های خبری خود از  دهمبستگیاظهارات آقای خاتمی در زمانی منتشر می شود که 
 يک آفتاب يزداعتراض ها به هتک حرمت از رييس جمهور توسط شهردار تهران خبر داده و به نوشته 

  . نماينده مجلس گفته مردم به کسی رای خواهند داد که ادب داشته باشد
ر از وضعيت ترافيک  در مقاله ای به ياد محمود احمدی نژاد آورده که در مقابل انتقاد رييس جمهواقبال

تهران بيهوده خشمگين شده و کسی را هدف گرفته که با همه گاليه ها که از وی می شود هنوز 
  .محبوب ترين فرد در ايران است

در ادامه بحث های انتخاباتی روزنامه های امروز صفحات بسياری را به انعکاس نظر های تازه نامزدها 
  . اختصاص داده اند

 انتخابات از قول احمد خزعلی، روحانی سنت گرا نوشته که به هاشمی  در صفحه ويژهشرق
رفسنجانی توصيه کردم وارد صحنه انتخابات نشود و بگذارد رييس جمهور خوبی مانند شهردار تهران 

  . انتخاب شود
 اکبر اعلمی، شرقاظهار نظر عضو سابق شورای نگهبان در زمانی علنی می شود که به نوشته 

ز که نامزد انتخابات رياست جمهوری شده است ضمن انتقاد از هاشمی رفسنجانی و تاکيد نماينده تبري
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بر اين که وی نمی تواند معجزه کند، گفته در هيچ کشوری مرسوم نيست شخصی که دو دوره متوالی 
  . رياست جمهوری را برعهده داشته مجددًا نامزد انتخابات رياست جمهوری شود

دعلی ابطحی مشاور رييس جمهور گفته است تعابير اکبر هاشمی  محم آفتاب يزدبه نوشته
معاون پارلمانی سابق رييس جمهور به نوشته اين . رفسنجانی توهينی بزرگ به ملت ايران است

روزنامه اشاره کرده که اين همه مشاور تبليغاتی در خدمت ايشان است چرا نگفته اند که به کار بردن 
لت ايران چه اندازه توهين آميزست که کسی که می خواهد رييس شربت تلخ رياست جمهوری بر م

  . جمهور مردم ايران شود از آن به عنوان داروی تلخ ياد کند
 درصد از مردم در انتخابات ۵٠ از قول وزير اطالعات خبر داده که طبق آخرين نظرسنجی ها حدود شرق

می رفسنجانی نوشته آمريکا  از قول هاشجمهوری اسالمیرياست جمهوری شرکت خواهند کرد، 
اول کاهش شرکت کنندگان در انتخابات به قصد نشان دادن مشروع نبودن : طرح هايی عليه ايران دارد

  .جمهوری اسالمی و ديگر انتخاب رييس جمهوری با رای کم و در نتيحه ضعيف
نجانی برگزار می  در حاشيه نماز جمعه ديروز تهران که به امامت هاشمی رفسايرانبه نوشته روزنامه 

شد عده ای با امضای سه طومار مشابه، خواستار رسيدگی به سخنان اخير محمدرضا خاتمی شده و 
  . آن را جسارت به امام زمان دانستند

محمدرضا خاتمی، نايب رييس مجلس ششم، که از سوی اصالح طلبان به عنوان معاون رياست 
 گفته بود همه بايد انتقاد شوند حتی از جمهوری مصطفی معين معرفی شده است چند روز پيش

  .حکومت امام زمان نيز می توان انتقاد و استيضاح کرد
  .  از احتمال توقف مذاکرات ايران و اروپا نوشته اندجمهوری اسالمی و کيهان

 به نقل از منبعی در لندن تاکيد کرده به دليل اصرار طرف اروپايی بر الزام ايران به جمهوری اسالمی
  . غنی سازی اورانيوم، مذاکرات با شکست مواجه شده استتوقف

اين روزنامه بدون ذکر منبع نوشته اروپايی ها اصرار دارند در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری 
  . کسی به کرسی رياست جمهوری ايران دست يابد که اعتقادی به فعاليت های اتمی نداشته باشد

لمات های جمهوری اسالمی با استشمام خطر يک بازی تأخيری توسط  ديپايراناما به نوشته روزنامه 
تيم اروپايی درصدد هستند تا چرخه مذاکرات هسته ای در ايستگاه لندن به چشم اندازی روشن دست 

طبق آنچه منابع آگاه گزارش کرده اند ديپلمات های ايران نشانه هايی دريافت کرده اند مبنی بر . يابد
  . ی در صدد است تا روند مذاکرات را تا فردای انتخابات ايران دچار تعلل سازداينکه گروه اروپاي

 در سرمقاله خود پيشنهاد کرده که ايران هر دو را بخواهد هم جمهوری اسالمیبا اين حال روزنامه 
  . مذاکرات را هم از سر گيری غنی سازی اورانيوم را

رج بوش و والديمير پوتين روسای جمهوری آمريکا  در عنوان اصلی خود از موضع هماهنگی جوآفتاب يزد
و روسيه در مخالفت با توليد سوخت هسته ای توسط ايران خبر داده و از زبان والديمير پوتين هنگام 

  . سفر به اسرائيل نوشته توليد سوخت هسته ای توسط ايران قابل قبول نيست
ش تهران خبر داده بودند که رييس جمهور اهميت اين نقل قول به آن جاست که روزنامه های دو روز پي

روسيه قبل از سفر به روسيه از حق ايران برای فعاليت های هسته ای دفاع کرده و گفته است دنيا 
 .نبايد مانع دستيبابی ايران به صنايع هسته ای شود

  
  ارديبهشت7:  تهرانیمرور روزنامه ها

  2005 آوريل 27  - 1384 ارديبهشت 7 شنبه چهار
روزنامه های امروز صبح تهران بيشتر عنوان ها و مقاالت خود را به رقابت های انتخابات :ی سیبی ب

  . رياست جمهوری آينده اختصاص داده و از زبان نامزدهای مختلف وعده هايی به مردم داده اند
 اين سخن هاشمی رفسنجانی را که گفته است مجبورم شربت تلخ نامزدی را همبستگی و شرق

ر صدر عنوان های خبری خود آورده و از آن تعبير کرده اند که نامزدی رييس جمهور سابق برای بنوشم د
  . دوره آينده رياست جمهوری کشور قطعی شده است

 از قول مهدی کروبی، نامزد بخشی از اصالح طلبان، نوشته منظور آقای هاشمی وقتی که گفته کيهان
رد صحنه نشده خودش می آيد به ما نيست به گروه چون کسی که بتواند مملکت را اداره کند وا

  . خودشان است که هنوز نتوانسته اند بر سر شخص قابلی به نتيجه برسند
 ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی که نامزد رياست جمهوری شده، در همبستگیبه نوشته 

  . اجتماعی گفته است انتخابات در جامعه بسته معنايی ندارد
 اعالم رسمی نامزدی علی الريجانی توسط شورای هماهنگی جناح راست، روزنامه های دو روز بعد از

 گفته شرقآن جناح همچنان از نامزد های ديگر هم خبر می دهند و يک نماينده مجلس به نوشته 
  . است علی الريجانی نامزد نهايی ما نيست

ی الريجانی نهايی نيست و گفتگو به نوشته همين روزنامه، يکی از نمايندگان مجلس گفته انتخاب عل
  . برای توافق ادامه دارد

 از قول محمدرضا باهنر نوشته شورای هماهنگی جناح راست نامزدی به جز آفتاب يزددر همين حال 
 نوشته نماينده ديگری از جناح راست خبر داده که به احتمال جناح همبستگیعلی الريجانی ندارد اما 

  . انتخابات خواهد داشتمحافظه کار دو نامزد برای 
 خبر داده که مصطفی معين نامزد جبهه مشارکت در پاسخ دانشجويان گيالنی که از ايرانروزنامه 

رفراندوم پرسيده بودند گفته است رفراندوم حق قانونی هر جامعه و مردم است که بايد در سازوکار 
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 بوده و نبايد از خارج برای ما نسخه پيچ قانونی انجام شود و اين امر نيز بايد از فضای داخلی و درون زا
  . شده باشد

 باقر قاليباف، که از وی به عنوان يک نامزد ديگر جناح محافظه کار ياد می شود، شرقمطابق نوشته 
گفته است در دو دولت گذشته هيچ سياست پايداری وجود نداشت زيرا مصداق يکی به نعل و يکی به 

  . شفافيت و روشنی وجود نداشتميخ بود و در مسايل مختلف کشور 
 از زبان اکبر اعلمی، نماينده تبريز در مجلس که وی نيز نامزد مستقلی برای رياست ايرانروزنامه 

 نفره ای که صدا و سيما و ١٠جمهوری است، نوشته انس و جن بسيج شده اند تا صرفا اسامی 
  . ر عمومی داده شودبعضی از رسانه ها از مدت ها قبل تبليغ می کنند به خورد افکا

وی گفته اقتدارگرايان هر دو جناح بايد بپذيرند تاکنون در احيای يک فضای مرده و ايجاد شور و نشاط در 
  .جامعه موفق نبوده اند

  .روزنامه های امروز صبح خبری از دادستانی اهواز دارند و خبری از دادستانی تهران
اده که در جريان نا آرامی های هفته گذشته خوزستان  دادستان اهواز خبر دايرانبه نوشته روزنامه 

  .  نفر آنان آزاد شده اند٢٧۴بيش از چهارصد نفر دستگير شده بودند که 
از سوی ديگر رييس دادگستری تهران درباره پرونده ای که به وب الگ نويسان مشهور شده گفته است 

  . بعضی از کسانی که دستگير شدند حتی قصوری هم نداشته اند
اين اظهار نظر يک هفته بعد از اعالم بررسی مجدد اين پرونده پاسخی است به اصالح طلبان که گفته 

  . های سخنگوی قوه قضاييه را کافی ندانسته بودند
اعتراف هايی که از دستگير شدگان اين پرونده گرفته شده بود و اعتراف کنندگان بعدا ادعا کردند که به 

  .ده اند موجب رسيدگی های بيشتر شدزور تن به آن اعترافات دا
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