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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
  

 نژاد استقبال آرد  البرادعي از پيشنهاد احمدي: الريجاني
 آند  يي ايران، بسياري را متضرر مي ي هسته امنيتي آردن پرونده

  ي سوخت است ظ چرخهمذاآره ابزاري براي حف
  ٢٠٠۵ اوت ٢٧ - ١٣٨۴ شهريور ۵شنبه 

يي به آرماني ملي  ي سوخت هسته دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با تاآيد بر اين آه چرخه
در ايران تبديل شده است، تصريح آرد آه تهران از هر گونه مذاآره با آشورهاي ديگر آه بتوانند نقش 

  .آند يي آشورمان داشته باشند، استقبال مي ي هسته آاتاليزور را براي حل مساله
  ها  ملي ايراني سوخت آرمان ي چرخه

، دآتر علي الريجاني، دبير )ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش خبرنگار انرژي هسته
مللي ال اش به آژانس بين پس از سفر دو روزه) شنبه(شوراي عالي امنيت ملي آشورمان بامداد امروز 

ي خود با محمد البرادعي، مديرآل اين  گو و انرژي اتمي مستقر در وين، با اشاره به دليل ديدار و گفت
در شرايطي آه آار ما بر همكاري با آژانس : آژانس، در فرودگاه مهرآباد تهران در جمع خبرنگاران گفت

ات اصفهان را آغاز آرده است، هاي فرآوري اورانيوم تاسيس تمرآز دارد و از سويي ايران عمال فعاليت
  . تصميم گرفتيم مذاآراتي با مديرآل آژانس داشته باشيم

در موضوعاتي با يكديگر تفاهم داشتيم : وگو با مديرآل آژانس افزود از ديدار و گفت وي با بيان خرسندي
  . تر آند تواند مسير آار آينده را قدري روشن آه مي

ي  اش جدي است و چرخه يي آوري هسته در فن ايران: گفت ندبير شوراي عالي امنيت ملي آشورما
  . آند هاي ملي خود تلقي مي سوخت را جزو آرمان

تالش داشتم به مديرآل آژانس در اين موضوع اطالعات الزم را ارايه دهم و ايشان را به : الريجاني گفت
  . يك همدلي در اين مورد دعوت آنم

. مقررات آژانس است و نه چيزي بيشتر براي ما مهم :افزوددبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان 
بنابراين گذر از مقررات آژانس با ضوابط و مقرراتي فراتر از چارچوب آژانس، براي ما محترم نيست، آن هم 

  . در درازمدت
  هاي مذاآره استقبال ايران از گسترش طرف

 غيراروپايي آه بتوانند نقش آاتاليزور را براي ما از هر گونه مذاآره با آشورهاي اروپايي و: وي تاآيد آرد
ها بايد  آنيم و معتقدم در روند مذاآرات، نقش يي ايران داشته باشند، استقبال مي ي هسته حل مساله

  . جايگاه خود را بهتر پيدا آنند
نه ديرتر تر به نتيجه برسيم و  آند ما در چارچوب آژانس، زودتر و سريع وگوها آمك مي اين گفت: وي افزود

  . و با مختصاتي جداي از مقررات آژانس
آنم مقداري حيثيات در روند مذاآرات جابجا شده بود آه الزم بود اين  تصور مي: الريجاني ابراز داشت

  . ها داده شود توصيه
  همراهي البرادعي با ديدگاه ايران

ه به اين آه رييس جمهور ايران با توج: افزود" در ديدگاه مديرآل همراهي خوبي ديدم"وي با بيان اينكه 
ي  آرديم تا آابينه يي آشورمان ابتكار جديدي را در نظر دارد، بايد صبر مي ي هسته براي حل مساله

اي از وزيراني آه مربوط به اين بحث  دولت شكل گيرد، چرا آه رييس جمهور اميدوار است عده
بر روي اين ابتكار آار شده و در آينده عرضه شوند، در جايگاه خود با شوراي امنيت همكاري آنند تا  مي
  . شود

مديرآل آژانس استقبال خوبي را از پيشنهاد رييس جمهور ايران داشت آه اميدوارم اين : وي تصريح آرد
  . ي آينده مفيد واقع شود پيشنهاد در پروسه

معتقدم اين : ديي آشورمان خاطرنشان آر ي هسته به گزارش ايسنا،وي با اشاره به چشم انداز مساله
يي آامال جدي  حس آامال به وجود آمده است آه ايران در تصميم خود براي دستيابي به فناوري هسته

خواهد صيانت  هاي ملي مردم مي ن است و دولت جديد مي تواند اين ادعا را داشته باشد آه از آرما
  . آند آند، اما در عين حال از يك داالن مذاآره نيز استقبال مي

ي  ي مذاآرات بتواند هم حقوق آشور را در زمينه جاني ابراز اميدواري آرد، ايران در مسير آيندهالري
هايي آه معتقد است براي صيانت از  يي در جايگاه خود قرار دهد و هم تضمين آوري هسته فن

  . هاي پاك الزم است، فراهم شود تكنولوژي
  ها متناسب با شرايط تغيير سياست
ي فعاليت تاسيسات نطنز و  ين سوال آه آيا در مذاآراتش با مديرآل آژانس به نحوهوي در پاسخ به ا
هاي  ي شرايط فعلي فعاليت درباره:  اصفهان اشاره شده است؟ گفتUCFهاي  ي فعاليت چگونگي ادامه
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ها تضمين  يي در ايران بحث شد و اين آه ايران آمادگي دارد چه در مورد نطنز و ساير پروسه هسته
  .  منطقي الزم را فراهم آندعيني

يي آشورمان همانند قبل  هاي تيم مذاآره آننده هسته وي همچنين در پاسخ به اين آه آيا سياست
هايي آه بر نحوه مذاآره حاآم است و  حتما متناسب با شرايط امروز از نظر سياست: خواهد بود؟ گفت

  . يراتي به وجود خواهد آمدهمچنين از نظر روشي آه بايد در اين مسير دنبال شود، تغي
هاي  مان با آژانس و طرف يي ايران و تعامل ي فعاليت هاي هسته الريجاني در ارزيابي خود از آينده

دانم، چرا آه اين تكنولوژي بسيار  پايمردي در اين زمينه را در مرحله فعلي مفيد مي: اروپايي تصريح آرد
ر است، لذا بايد هم تدبير و هم پايمردي در اين مورد وجود آميز به آن بسيا هاي ريب با ارزش است و نگاه

  . داشته باشد
هاي تاسيسات  اندازي فعاليت به گزارش ايسنا، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان با اشاره به راه

ها نداريم، بنابراين  ما دليلي منطقي براي متوقف آردن اين فعاليت: فرآوري اورانيوم اصفهان گفت
  . هاي عيني باشد يي ايران و تضمين هاي هسته اي بايد مربوط به مابقي پروسه فعاليت  مذاآرههرگونه
  باآي ايران از تابوي شوراي امنيت بي

يي آشورمان به شوراي  ي هسته ي احتمال ارجاع مساله الريجاني در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره
يي برخوردار باشد و  ت آه از تكنولوژي هستهاين حق ملت عزيز ايران اس: امنيت سازمان ملل گفت

  . تمام تالش ما در جهت استيفاي اين حق است
ديگران نبايد  آنيم، اما يي آشور استقبال نمي ي هسته قطعا ما از امنيتي شدن پرونده: الريجاني گفت

بزرگ ملت هاي  اند، چيزي است آه دل فكر آنند آه اين تابويي آه به عنوان شوراي امنيت درست آرده
  . ايران را بترساند
  . آند يي ايران، بسياري را متضرر مي ي هسته امنيتي آردن پرونده: وي هشدار داد
ها بايد به اين موضوع توجه آنند آه مختصر عقلي در اين سر دنيا وجود دارد آه  اروپايي: الريجاني افزود

ت اعمالي و اعالمي تفاوت وجود دارد ها بين سياس برد، خيلي وقت از جنجال به واقعيت ديگري پي مي
  . و تمايز قائل شدن به اين امور هم آار مشكلي نيست

  همكاري تنگاتنگ ايران با آژانس
دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در پاسخ به اينكه مديرآل آژانس بيشتر بر چه مسايلي تاآيد 

ها توضيحاتي ارايه آرديم و بنا شد گروه آژانس نكاتي را مدنظر داشت آه درباره آن: داشته است؟ گفت
آارشناسي ما در اين فرصت، همكاري تنگاتنگي با آژانس داشته باشد و آنچه آه مورد تاآيد آژانس 

  . است، به لحاظ قانوني رفع شود
ي بحث انرژي اتمي در آنار مسايل قانوني، مسايل سياسي هم وجود  طبعا در زمينه: الريجاني افزود

ي حرآت آژانس حاآم شده  هاي اخير، فضاي سياست بر نحوه حساس ما اين است آه در ماهدارد، اما ا
  . شدند بود آه بايد اين دو مقوله از هم جدا مي

در عين حال آه : ، افزود"من احساس آردم مديرآل اين نظر را قبول دارد"وي با بيان اين آه 
تاثير نيست، اما بايد  ها بي گيري سي در تصميمزنم و معتقدم قطعا مسايل سيا بينانه حرف نمي غيرواقع

  . ها در چارچوبي مشخص انجام شود مذاآرات و بررسي
المللي مثل آژانس انرژي اتمي بايد از يك حيثيت داوري مطلوب برخوردار  نهادهاي بين: وي تاآيد آرد

  . باشند تا بتوانند در موضوعات مربوطه، حكم قرار بگيرند
  ه با اروپاانحصارشكني در مذاآر

الريجاني در پاسخ به اين سوال آه از ابتداي مذاآرات ايران و سه آشور اروپايي، اين سه آشور در 
ي دبير آميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي،  اند و به گفته ي اروپا مطرح بوده قالب اتحاديه

شورهاي ديگري بر سر ميز مذاآره آند، بنابراين توجيه ورود آ ايران با نمايندگان آل دنيا مذاآره مي
توانست در يك چارچوبي مشخص نقش آاتاليزور را براي  ورود آشورهاي اروپايي مي: چيست؟ گفت

همان زمان هم برخي آشورهاي ديگر معتقد بودند . يي در درون آژانس داشته باشد حل مسايل هسته
دود شود و حتي در داخل هم اين بحث يي ايران نبايد به سه آشور اروپايي مح ي مذاآرات هسته دامنه

توانند يك  ايد، اما به هر حال آشورهاي اروپايي مي مطرح بود آه چرا انحصار را صرفا به اين آشورها داده
  . شاني از آار را در اين زمينه داشته باشند

يي توانم بر اين مساله صحه بگذارم آه آشورهاي اروپا من نمي: به گزارش ايسنا، الريجاني گفت
آنم اهل سياست بتوانند نقش آشورهايي مثل چين و  جايگزين همه آشورها هستند و فكر هم نمي
  . آند در عين حال ايران از هر گونه مذاآره استقبال مي. روسيه و غيرمتعهدها را در اين امور حذف آنند

  ي داراي اسلوب موافقت ايران با مذاآره
با وجود : يي آشورمان گفت ي هسته  در تحوالت اخير مسالهها وي با اشاره به رفتار مضطرب اروپايي

يي، ايران باز هم آنها را دعوت به مذاآره آرد، چرا آه ما از مذاآره  ها در مسايل هسته رفتار اروپايي
اي آه داراي اسلوب و ديسيپلين باشد، موافقت داريم آه هدف از آن  رويم، اما با مذاآره حاشيه نمي

   .آامال مشخص باشد
اساسا نفس مذاآره اهميت ندارد، بلكه مذاآره ابزاري است براي رسيدن به هدفي : وي تصريح آرد

  . باشد يي مي ي سوخت هسته است آه اين هدف براي ايران حفظ چرخه
ها در روند آار به جاي اين آه تالش  اروپايي: ها تصريح آرد وي با اشاره به انتقادات ايران از رفتار اروپايي

هاي عيني برسيم، تالش آردند به تضمين عيني نرسيم و بهترين تضمين را نداشتن  به تضمينآنند 
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يي ايران اعالم آردند، اما ما با اين روش اروپا مخالف بوديم و پس از آنكه پيشنهاد ايران  آوري هسته فن
وسه زمان و هاي عيني مورد موافقت قرار نگرفت، حس آرديم آه ايران را در يك پر ي تضمين درباره
  . اند تا مشمول مرور زمان شود گير انداخته نفس

يي ايران  الريجاني در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه ورود آشورهاي جديد به ميز مذاآرات هسته
يي را به همراه دارد يا ورود اين آشورها به مذاآرات براي  هاي هسته احتمال مجدد تعليق برخي فعاليت

قرار نبوده مذاآرات با آشورهاي اروپايي : الطرفين است؟ گفت ي مرضي  آژانس به نتيجهرساندن ايران و
اي مورد نظر در  تر به نتيجه با هدف ايجاد تعليق باشد، بلكه تعليق پيشنهاد شد آه ما بتوانيم سريع

  . هاي عيني برسيم خصوص تضمين
 ديگر چين، روسيه و هند به مذاآرات ما پيشنهادي براي اين آه سه آشور: وي در عين حال تصريح آرد

يي ايران و سه آشور اروپايي وارد شوند، نداريم بلكه نفس اينكه مذاآرات با هر آشوري صورت  هسته
  . بگيرد، مهم است

براي ادامه مذاآرات، يادآور : به گزارش ايسنا، دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان تاآيد آرد
ان آارش آغاز شده و ما دليلي منطقي براي متوقف آردن اين  اصفهUCFايم آه تاسيسات  شده

يي ايران و  هاي هسته ي فعاليت اي بايد مربوط به مابقي پروسه ها نداريم، لذا هر گونه مذاآره فعاليت
  . هاي عيني باشد تضمين

  ابتكار جديد رييس جمهور
يي  حل مساله هستهي رويكرد پيشنهاد آتي رييس جمهوري براي  وي در پاسخ سوالي درباره

اصل اول در آن رعايت حقوق ايران در . اين پيشنهاد اصولي دارد آه قابل بحث است: آشورمان گفت
يي رآودي به  همچنين نبايد به هيچ وجه در آار توليد سوخت هسته. يي است آوري هسته داشتن فن

  . گيرد  پروسه قرار ميها مدعي آن هستند، در درون اين هاي عيني آه اروپايي وجود آيد و تضمين
يي نبايد ناهموار باشد، هم چنين  ي سوخت هسته مسير براي دستيابي ايران به چرخه: الريجاني گفت

  . المللي در اين روند بايد حفظ و از تضعيف آن جلوگيري شود نقش آژانس به عنوان مرجع بين
يي بين ايران و اروپا با  ات هستهي مذاآر ي ادامه دبير عالي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان درباره

هاي تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان  توجه به پيش شرط سه آشور اروپايي مبني بر اين آه فعاليت
  . مذاآرات در حال حاضر در سطوح مختلف آارشناسي ادامه دارد : بايد مجددا تعليق شود، گفت

  
  ه عراقدولت آينده  و نيروهاي موثر در آيند،عراق رويدادهاي 

  
 دعوت آيت اهللا سيستانى براى شرآت در همه پرسى عراق

  ٢٠٠۵ اوت ٢8 - ١٣٨۴ شهريور 6شنبه یک
در حالى آه همچنان اختالفات رهبران سياسى عراق پابرجا است و پارلمان اين :  شرقگروه بين الملل

آيت اهللا سيستانى آشور براى تائيد يا عدم تائيد قانون اساسى جديد عراق در ترديد به سر مى برد، 
مرجع بزرگ شيعيان عراق از مردم خواست در ليست هاى همه پرسى مربوط به قانون اساسى 

آيت اهللا : به گزارش خبرگزارى فرانسه دفتر آيت اهللا سيستانى در شهر نجف اعالم آرد. شرآت آنند
 در همه پرسى قانون سيستانى از مردم عراق خواسته در ليست هاى انتخابات ثبت نام آنند تا بتوانند

جالب اينكه در همين حال ائمه سنى .  مهرماه برگزار شود، شرآت نمايند٢٢اساسى آه قرار است 
همچنين . مساجد عراق نيز از عرب هاى سنى خواستند براى شرآت در همه پرسى نام نويسى آنند

جود درباره مسائل ليث آبه سخنگوى دولت جعفرى نيز از همه عراقى ها خواست براى حل اختالف مو
 .ملى به پاى صندوق هاى راى بروند

 اختالفات همچنان باقى است• 
اين در حالى است آه اختالف نظر رهبران سياسى عراق پيرامون پيش نويس قانون اساسى همچنان 

رهبران : ديروز گرچه حاجم الحسنى رئيس پارلمان عراق آه خود اهل سنت است، گفت. پابرجا است
رسيده اند اما تصميم نهايى تا » توافق اوليه«در مورد پيش نويس قانون اساسى به يك سياسى عراق 

به گفته وى شيعيان تعديل هايى را در اين قانون پذيرفته و پيشنهاداتى . روشن نخواهد شد] امروز[فردا 
الحسنى . دبايد به آن پاسخ دهن) امروز(را در اختيار رهبران اهل تسنن گذاشته اند آه آنها تا فردا 

وى در عين حال تأآيد . اين تغييرات در جهت همان چيزهايى است آه اهل تسنن در نظر داشت: افزود
آرد آه حتمًا فردا متن پيش نويس قانون اساسى به رأى پارلمان گذاشته خواهد شد، حتى با وجود آن 

 از عراق حاآى است با اين وصف آخرين خبرهاى رسيده. با آن مخالف باشند) اهل تسنن(آه آسانى 
 . آه رهبران اهل تسنن همچنان بر مخالفت خود با قانون اساسى جديد اصرار مى ورزند

 تماس تلفنى بوش با حكيم• 
همه اين تحوالت در حالى اتفاق مى افتد آه قبل از آن جورج بوش رئيس جمهور آمريكا مستقيمًا با 

صحبت آرده و شيعيان را به توافق با اهل تسنن رهبران شيعه عراقى از جمله عبدالعزيز حكيم تلفنى 
به گزارش شبكه خبرى سى ان ان بوش از حكيم خواست نرمش بيشترى در رابطه با . تشويق آرد

در همين حال گفته شد آه قرار است جالل طالبانى رئيس . خواسته هاى اهل تسنن داشته باشد
تماس . و با مقامات آمريكايى ديدار آندجمهورى عراق به زودى طى يك سفر رسمى به آمريكا رفته 

هاى جورج بوش با رهبران شيعى عراق حكايت از ميزان نگرانى آمريكا نسبت به روند تهيه قانون 
طى روزهاى گذشته هزاران نفر از طرفداران صدام . اساسى عراق و اختالفات موجود برمى گردد
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تدى صدر به صورت جداگانه عليه پيش حسين رئيس جمهور مخلوع عراق و تعدادى از طرفداران مق
مقتدى صدر آه در پى درگيرى هاى . نويس جديد قانون اساسى در شهرهاى عراق تظاهرات آردند

اخير نجف دوباره در صحنه سياسى عراق وارد شد، معتقد است قانون اساسى احتياج به تغييرات 
 .زيادى دارد

خواستار حذف آامل عبارت «د دارد آه اهل تسنن شيخ خلف عليان يكى از رهبران اهل تسنن نيز تاآي
است، » شوراى سنى گفت وگوهاى ملى«به گفته وى آه رئيس » .فدراليسم از قانون اساسى است

براساس پيشنهاد اعراب سنى در اين پيش نويس نبايد هيچ اشاره اى به مناطق يا حكومت هاى «
منتظر تصميم نهايى اهل سنت ) يكشنبه(مروز با اين وجود عراق تا ا» .منطقه اى موجود داشته باشد

اهل سنت با نظام فدرالى و حذف اعضاى حزب بعث از . خواهد ماند تا به آخرين پيشنهادها پاسخ دهند
 .پست هاى دولتى مخالفند

 بيانيه جديد القاعده در عراق• 
. ورى آمريكا قسم ياد آردشبكه تروريستى القاعده در عراق با انتشار بيانيه اى براى از بين بردن امپرات

: به گزارش روزنامه لس آنجلس تايمز گروه القاعده در عراق با صدور بيانيه اى اينترنتى اعالم آرد
شورش ها در شرايط سازماندهى بهترى نسبت به آنچه آمريكا گمان مى آند، قرار دارند و ما متعهد 

در ادامه اين بيانيه اينترنتى آمده . مه دهيممى شويم شورش ها را تا تخريب آامل امپراتورى آمريكا ادا
ما تا تمام «نوآموزان پنتاگون و دانش آموختگان آاخ سفيد آه هميشه با حرف هايى همچون : است

گوش ما را مى آزارند، امروز و هميشه به ياد داشته باشند » آردن ماموريتمان در عراق باقى مى مانيم
 .مريكا را از بين ببريمآه ما متعهد شده ايم آه امپراتورى آ

. در همين رابطه يكى از فرماندهان ارتش آمريكا در عراق پيش بينى آرد اوضاع در عراق وخيم تر شود
به گزارش آسوشيتدپرس يكى از فرماندهان ارشد ارتش آمريكا در عراق پيش بينى آرد خشونت در 

ژنرال «: رس گزارش دادآسوشيتدپ. نواحى سنى نشين شمال بغداد به مرور زمان تشديد شود
جى تالوتو آه فرماندهى دو هزار سرباز را در مناطق بحران خيز شمال بغداد برعهده دارد، ضمن .ژوزف

اعالم اين مطلب گفت آه به رغم تشديد فعاليت شورشيان عراق مردم اين آشور اطمينان دارند آنان 
اق در ماه اآتبر و انتخابات پارلمانى اين قادر نخواهند بود مانع از برگزارى همه پرسى قانون اساسى عر

 ».آشور در ماه دسامبر شوند
تالوتو در ادامه با اعالم اينكه براى تامين امنيت برگزارى انتخابات در مناطق تحت فرماندهى خود نياز به 

در صورتى آه ژنرال جورج آيسى فرمانده نيروهاى آمريكايى مستقر در «: نيروهاى جديدى ندارد، گفت
اق آه مسئوليت ارزيابى تامين امنيت برگزارى انتخابات عراق را برعهده دارد، تصميم بگيرد نيروهاى عر

اضافه مى » .بيشترى در مناطق سنى نشين عراق مستقر آند، از اين تصميم استقبال خواهيم آرد
يت انتخابات شود آه وزارت دفاع اياالت متحده آمريكا هفته گذشته اعالم آرد آه به منظور تامين امن

  . هوابرد آمريكا را به عراق اعزام مى آند٨٢ نيروى لشكر ١۵٠٠عراق 
  

 رهبران سياسي عراق براي رسيدن به  اي بين مذاآرات گسترده: رييس مجمع ملي عراق تاآيد آرد
 . توافق آلي در خصوص تدوين قانون اساسي صورت گرفته است

  ٢٠٠۵ اوت ٢٧ - ١٣٨۴ شهريور ۵شنبه 
ي تلويزيوني الجزيره، حاجم الحسني،  به نقل از شبكه) ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش 

ي عراق و فهرست  ليست ائتالف شيعه: رييس مجمع ملي عراق در يك آنفرانس مطبوعاتي اعالم آرد
   .آردها به طور آلي در خصوص تدوين قانون اساسي به توافق اوليه دست يافتند

در نشست مجمع ملي عراق منتظر پاسخ ديگر احزاب غالب درخصوص ) يكشنبه(ما فردا : وي افزود
  . نكات مورد اختالف در قانون اساسي هستيم و اميدواريم آه پاسخ آنها نيز مثبت باشد

همه در تالش هستند تا قانون اساسي مورد رضايت عموم باشد و بتواند : الحسني خاطرنشان آرد
  . داهداف مردم عراق را تحقق ببخش

هاي فردي خود در قانون اساسي دست پيدا آند؛ بلكه قانون  تواند به خواسته هيچ آس نمي: وي افزود
هاي  اساسي يك آشور بايد مورد رضايت و توافق عموم باشد و ما اميدواريم در راستاي اين توافق

  . عمومي به نتيجه برسيم
 عراق مهم اين است آه قانون اساسي براي من به عنوان رييس مجمع ملي: چنين تصريح آرد وي هم

  . ها باشد ي طرف مورد قبول همه
ي تغييرات در قانون  هر آسي حق دارد، پيشنهادات خود را درباره: رييس مجمع ملي عراق تاآيد آرد

همه ما بايد بدانيم، قانون اساسي تدوين شده وحي منزل نيست؛ بلكه بر اساس . اساسي مطرح آند
توانند مفاد آن را تغيير دهند و اين چيزي است  دم عراق تدوين شده و آنها نيز ميي مر خواست و اراده

  . آه در بسياري از آشورهاي جهان رايج است
آميز در  اين موضوع بايد از طريق مذاآرات مسالمت: الحسني در خصوص قانون بعث زدايي اظهار داشت
  . فضايي آرام و بر اساس اصول عدالت بررسي شود

هاي جديد متوسل شوند و بر  من معتقدم رهبران جديد عراق براي حل اين مسايل بايد به راه: دوي افزو
  . اساس حكمت و عدل عمل آنند

مذاآره آنندگان در اين خصوص آامال به توافق : هاي ملي عراق اظهار داشت ي تقسيم ثروت وي درباره
  . رسيدند و مذاآرات در اين زمينه پايان يافته است

www.iran-archive.com 



ما تا آغاز زمان همه پرسي عراق فرصت آوتاهي در اختيار : رييس مجمع ملي عراق خاطر نشان آرد
  . داريم؛ لذا بايد مسايل مورد اختالف در قانون حل و فصل شود

  . در صورت توافق و يا عدم توافق، اين قانون براي همه پرسي عرضه خواهد شد: وي افزود
   ها ي رايزني ادامه

ه گزارش خبرگزاري فرانسه، جواد المالكي، نفر دوم حزب الدعوه از احزاب شيعيان عراق در همين حال ب
  . ايم آه ديگر امكان حرآت بعدي وجود ندارد اي رسيده ما به نقطه: خاطرنشان آرد

ي موانع بر سر راه فدراليسم برچيده شده، بر سر راه فعاليت  در پيشنهاد نهايي ما همه: وي گفت
  . انع گذاشته شده و پيگرد رهبران آنها نيز همچنان ادامه خواهد داشتمجدد حزب بعث م

ها خواهان احياي  سني: هاي اعراب سني مخالفت آرد و اظهار داشت مالكي قويا با برخي درخواست
اين براي ما . خواهند جلوي فدراليسم را بگيرند حزب بعث و توقف روند بعثي زدايي هستند و مي

  . ها با رد اين اظهارات گفتند آه خواهان احياي حزب بعث نيستند ما سنيا. غيرقابل قبول است
خواهيم  ما نمي: ي تدوين قانون اساسي بيان داشت ها در آميته ي سني صالح المطلق، مذاآره آننده

هايي هستيم آه  ما خواهان ممنوعيت ايدئولوژي. آه نام هيچ حزبي در قانون اساسي برده شود
  . آنند گرايي را تشويق مينژادپرستي و فرقه 

  . گردد ،آن را ممنوع آنيد اگر اين ايدئولوژي به حزب بعث بر مي: وي افزود
اهللا العظمي علي سيستاني از مذاآره آنندگان خواست تا  ي آيت از سوي ديگر محمدحسين، نماينده

 صحنه داشته تري در ها حضور گسترده جنايات صورت گرفته از سوي صدام را فراموش آنند، تا سني
  . باشند

آند؟ آيا آنها فكر  آيا آسي جنايات صورت گرفته از سوي حزب صدام را فراموش مي: وي سوال آرد
  آنند آه صدام قهرمان جهان عرب است؟  مي

توانيم سر هر موضوعي جز از بين رفتن  ما مي: اما صالح المطلق در بخش ديگري از اظهاراتش گفت
  . اي نبايد حق جدا شدن داشته باشد ههيچ منطق. عراق توافق آنيم

ي  ي ما مساله به عقيده: حاسب عارف العبيدي، يكي ديگر از مذاآره آنندگان سني بيان داشت
فدراليسم بايد تا آغاز به آار پارلمان بعدي به حالت تعليق در آيد و در حال حاضر شرايط براي اجراي آن 

  . مهيا نيست
ي فدراليسم انجام شود، به يك محيط صلح آميز با حضور   آافي دربارههاي براي اين آه بحث: وي افزود

  . مجمع ملي متوازن نياز داريم
شيعيان براي : ي تدوين قانون اساسي نيز اظهار داشت ي آردها در آميته محمد عثمان، مذاآره آننده

   .ي خودگردان تحت فشار هستند شان مبني بر برداشتن يك منطقه آنار گذاشتن خواسته
هايي براي متقاعد آردن شيعيان براي دست آشيدن از برقراري فدراليسم در ديگر  عثمان گفت تالش

چنين اجراي فدراليسم طي دو يا سه سال و نه به طور  ي آردستان هم مناطق عراق به جزو منطقه
  . موازي وجود دارد

از درآمدهاي حاصل از نفت ها از اين در هراس هستند آه با برقراري فدراليسم در عراق آنها  سني
  . محروم خواهند شد

مهمترين دليل براي تاخير در نهايي آردن پيش نويس قانون اساسي عراق اين : منابع آگاه اعالم آردند
  . ها هستند است آه رهبران اين آشور و مقامات آمريكايي خواهان آسب رضايت سني

ها احساس آنند آه منافع آنها حفظ   اگر سني:ي نيروهاي زميني ائتالف در عراق بيان داشت فرمانده
  . نشده حمالت شبه نظاميان افزايش خواهد يافت

به گزارش ايسنا از سوي ديگر خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد، رهبران شيعيان و آردهاي عراق 
ر حالي به پارلمان تحويل دهند و اين د) يكشنبه(تصميم گرفتند تا پيش نويس قانون اساسي را تا فردا 

  . اند با پيش نويس جديد نيز مخالف هستند است آه اعراب سني گفته
ها را از حمالت شبه  هاي آمريكا خواهد بود آه سعي دارد سني اي به تالش ها ضربه آنار گذاشتن سني
  . نظاميان جدا آنند

د مذاآرات تا مقامات آمريكايي در واشنگتن تاآيد آردند مذاآرات در حال انجام است و در برخي موار
  . صبح امروز ادامه داشت

مذاآرات دو ماهه بر سر تدوين قانون اساسي به : بود پيش از اين ليث آبه، سخنگوي دولت عراق گفته
  . بن بست رسيده است

 خاطرنشان آرده بود آه اين پايان راه است و در آخر قانون اساسي را  وگو با تلويزيون العربيه آبه در گفت
  . ي آن تصميم گيري آنند دهيم تا درباره م مردم قرار ميدر معرض تصمي

علت بن بست مذاآرات اين است آه يك گروه عراق را به عنوان يك آشور داراي حكومت : وي افزود
  . داند داند و يك گروه ديگر آن را متشكل از دو يا سه بخش مي واحد مي

   تماس بوش با عبدالعزيز حكيم
ي شيعه  يس جمهور آمريكا با سيد عبدالعزيز حكيم از رهبران برجستهدر همين حال جورج بوش، ري

  . ها سازش آند تماس تلفني برقرار آرد و از وي خواست تا با سني
 ترنت دافي، سخنگوي آاخ سفيد اعالم آرد آه جورج -به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آويت 

بدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعالي انقالب بوش، رييس جمهور آمريكا طي يك تماس تلفني با سيد ع
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اسالمي عراق آمادگي واشنگتن را براي آمك به مقامات عراقي درخصوص حل مشكالت مربوط به 
  . تدوين قانون اساسي اين آشور اعالم آرد

ولي . هاست تدوين قانون اساسي عراق آامال تحت اختيار عراقي: سخنگوي آاخ سفيد تصريح آرد
ود را براي آمك به دولت عراق براي اجراي تعهدات و حل اختالفاتشان اعالم آرده آمريكا آمادگي خ

  . است
ي نگراني آمريكا از ايجاد تاخير در تدوين قانون  اين تماس تلفني نشانه: خبرگزاري آويت عنوان داشت

  . هاي عراقي است اساسي عراق به دليل اختالفات بين احزاب و گروه
هاي  ي عراق آه براي مشارآت در نشست موسوم افق اري، وزير امور خارجهاز سوي ديگر هوشيار زيب

تاخير در تدوين قانون اساسي عراق با هدف تالش : آينده در شهر ريميني ايتاليا حضور يافته، تاآيد آرد
  . هاي سني صورت گرفته است براي دستيابي به حميت گروه

برخي از : هاي عراقي اظهار داشت تر گروهوي ضمن ابراز اميدواري نسبت به توافق هرچه سريع
هاي سني از پيش نويس قانون اساسي عراق راضي نبودند لذا تدوين نهايي اين قانون  نمايندگان گروه
  . به تاخير افتاد

وي با تاآيد بر اين آه مجمع ملي عراق نتوانست در نشست پاياني خود به توافق الزم در خصوص 
هاي الزم  توافق) شنبه( يابد، ابراز اميدواري آرد آه در نشست امروز تدوين قانون اساسي عراق دست

  . در اين زمينه صورت گيرد
مشكل اصلي اهل سنت نداشتن يك جبهه سياسي مشترك است و با همه اين : زيباري تاآيد آرد

  . وجود، ما در تالش هستيم تا هر چه سريعتر موافقت آنها را با قانون اساسي عراق جلب آنيم
پيش : ي تدوين قانون اساسي و از شيعيان اظهار داشت چنين شيخ همام حمودي، رييس آميته مه

شود و پنج ميليون نسخه از آن در سراسر آشور توزيع خواهد  نويس تا فردا به پارلمان تحويل داده مي
  . شد

  . تهيچ توافقي تاآنون به دست نيامده اس: اما آمال حمدون، از مذاآره آنندگان سني گفت
ها از اين آه شيعيان بر سر قانون اساسي توافق  آمريكايي: ي نيويورك تايمز نيز نوشت روزنامه
  . آنند، بسيار عصباني هستند نمي

ها را به دخالت در آن چه آه وي آن را  ي تدوين نيز آمريكايي سعدون زبيدي، از اعضاي سني آميته
  . روندي عراقي دانست، متهم آرد

  . ين دقيقه اين روند عراقي از سوي دولت آمريكا ديكته شده استوي افزود تا آخر
صالح المطلق از مردم عراق خواست تا قانون اساسي را در همه پرسي رد آنند؛ زيرا اين امري آغاز بر 

يكي از روحانيون شيعه نيز درخواست آرد تا مردم از . تقسيم آشور و ايجاد ناآرامي در آشور خواهد بود
  . تبعيت نكنند" آفار "قانون اساسي

   تظاهرات طرفداران مقتدي صدر
مناقشات بر سر قانون اساسي عراق در حالي ادامه دارد آه هزاران تن از طرفداران مقتدي صدر با 
برپايي تظاهراتي مسالمت آميز، خواهان افزايش خدمات رفاهي براي مردم عراق و توجه به 

  . ين آشور شدندي قانون اساسي ا هاي آنها درباره خواسته
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از خبرگزاري آويت، تعدادي از اين تظاهرآنندگان با برپايي 
تظاهراتي به سوي مقر وزارت نفت عراق، از مقامات اين آشور خواستند درآمدهاي حاصل از نفت اين 

  . نندآشور را براي افزايش خدمات و امكانات معيشتي مردم استفاده آ
سه هزار تن از مردم بصره نيز به دعوت مقتدي صدر به سوي ساختمان استانداري اين آشور رفته و با 

  . در دست داشتن پالآاردهايي، خواهان بهبود وضعيت زندگي ساآنان اين شهر شدند
ا هاي روغني، اعتراض خود ر هاي قديمي و چراغ در ناصريه نيز صدها عراقي با در دست داشتن فانوس

  . به مشكل آمبود برق در عراق اعالم آردند
در آربال، نجف و آوفه نيز مردم عراق بعد از برپايي نماز جمعه، با در دست داشتن تصاويري از مقتدي 

  . صدر و پالآارد خواهان افزايش امكانات رفاهي از جمله آب برق و سوخت در مناطق عراق شدند
 بر درگيري بين تظاهر آنندگان و نيروهاي امنيتي عراق هيچ خبري هم مبني: خبرگزاري آويت نوشت

  . ها در فضاي مسالمت آميز و آرام انجام شد گزارش نشده و اين تظاهرات
  . پيش از اين مقتدي صدر در آنفرانسي مطبوعاتي، طرفداران خود را به حفظ آرامش دعوت آرده بود

 مقتدي صدر در يك آنفرانس مطبوعاتي آه -دن  چاپ لن-ي الحيات  به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه
هاي غرب براي ايجاد فتنه و  ي الحنانه در نجف برگزار شد، با اشاره به طرح در منزل پدرش در منطقه

  . گناه شوند آشوب در عراق، از طرفداران خود خواست تا با حفظ آرامش مانع از ريختن خون افراد بي
  . ه دفتر شهيد صدر را فراموش نخواهم آردهرگز حمله ب: وي همچنين تاآيد آرد

اخبار مربوط به : برد، تاآيد آرد اي احساس به سر مي مقتدي صدر با اشاره به اين آه عراق در مرحله
مشارآت من در انتخابات عراق شايعاتي آذب بود و من هرگز در سرزميني آه تحت اشغال اشغالگران 

  . است، در انتخابات شرآت نخواهم آرد
جديد تشبيه آرد و با اشاره به حوادث " شعالن"همچنين بيان جبر صوالغ، وزير آشور عراق را به وي 

هرگز اظهارات :  آه در زمان حازم شعالن، وزير دفاع سابق عراق روي داد، تاآيد آرد2004نجف در سال 
  . آنم شعالن جديد و قديم را فراموش نمي
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 برخي از اعضاي دفتر صدر در مجمع ملي عراق اظهار مقتدي صدر درخصوص به تعليق درآمدن فعاليت
من به آنها نگفتم آه عضويت خود را به تعليق در آورند؛ ولي چنانچه روند امور عادالنه باشد، : داشت

  . آنها نيز به مجمع باز خواهند گشت
  . قانون اساسي نياز به تغييرات زيادي دارد: وي افزود

 40ي گالوپ صورت گرفته مشخص شد  ه از سوي موسسهاين در حالي است آه در نظرسنجي آ
اند آه بدترين آمار از زمان به قدرت رسيدن   درصد رد آرده56درصد از آمريكايي عملكرد بوش را تاييد و 

  . باشد بوش مي
   ها و حوادث در عراق درگيري

اه ابومصعب از سوي ديگر نيروهاي آمريكايي حمالت هوايي را در نزديكي مرز سوريه عليه مخفيگ
  . الزرقاوي انجام دادند

ي   شبه نظامي مظنون به همكاري با زرقاوي در خانه50ي آمريكا به شهر مرزي حسيبه  در زمان حمله
  . امني پنهان شده بودند

  . هاي محلي نيروهاي آمريكايي را در جريان حضور اين افراد قرار داده بودند عراقي
  . حتمالي اعالم نشده استي تلفات ا هيچ اطالعاتي نيز درباره

چنين ارتش آمريكا امروز اعالم آرد در پاسخ به درخواست مقامات عراقي تقريبا هزار زنداني زندان  هم
  . ابوغريب را آزاد آرده است

به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين اقدام ارتش آمريكا در حالي مطرح شده آه 
برند،  ي هزاران زنداني دربند را آه بدون تفهيم اتهام در زندان ابوغريب بسر مينمايندگان سني قبال آزاد

  . خواستار شده بودند
ها پس از ديدار با جالل طالباني، رييس  اين در حالي است آه صالح المطلق، مذاآره آننده ارشد سني

 برگزاري همه پرسي جمهور عراق اظهار داشت آه رييس جمهور با آزادي بسياري از زندانيان پيش از
هاي  چنين بيان داشت صدها زنداني آه اغلب آنها از عرب المطلق هم.  اآتبر در عراق موافقت آرد15

  . شوند سني هستند آزاد مي
ي پيشرفت عراق به  ي ارتش آمريكا آمده است، آزادي تعداد بسياري از زندانيان نشان دهنده در بيانيه

هاي دولت عراق به منظور برقراري  ميت قانون بوده و بيانگر تالشسوي دولتي دموآراتيك و وجود حاآ
  . امنيت و عدالت در سراسر آشور است

تعداد بسياري از زندانيان : در همين حال سرهنگ استيون بويالن، سخنگوي ارتش آمريكا بيان داشت
  . تبط استتوانم بگويم اين مساله با ديگر جريانات حاآم در آشور مر شوند اما نمي آزاد مي
افرادي آه قرار است آزاد شوند آساني نيستند آه به جرايم سنگيني : افزايد ي ارتش آمريكا مي بيانيه

  . از قبيل بمبگذاري، شكنجه، آدم ربايي و جنايت محكوم باشند
اند آه پس از آزادي از شهروندان خوب  اند و وعده داده اين دسته از افراد به جرايم خود اعتراف آرده

  . اق باشندعر
 در حومه شهر بغداد به دست رژيم صدام ساخته شد و پس از اشغال 1970زندان ابوغريب در سال 

  . شود  به عنوان بازداشتگاه موقت توسط نيروهاي آمريكايي اداره مي2003عراق در سال 
تاني اهللا العظمي سيس ها بر سر قانون اساسي در حالي ادامه دارد آه آيت  ها و اختالف درگيري

  . خواهان مشارآت مردم عراق در همه پرسي تدوين قانون اساسي اين آشور شد
 اهللا العظمي سيستاني در نجف اعالم آرد آه  به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري عراق، دفتر آيت

ايشان از مردم عراق خواستند تا ضمن ثبت نام در ليست راي دهندگان، در طرح همه پرسي قانون 
  . راق شرآت آننداساسي ع

  
 :عراق  ملي  يك نماينده مجمع

 سنت عراق بسيارسرسختانه است   موضع اهل
  ٢٠٠۵ اوت ٢٧ - ١٣٨۴ شهريور ۵شنبه 

نماينده مجمع ملي عراق تأآيدآرد آه مسأله فدراليسم همچنان به حالت تعليق مانده » علي الدباغ«
 . استهاي سني در برابر آن همچنان سرسختانه  است و موضع عرب

هاي   موضع عرب«: گفت» العالم«به » الدباغ«، )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
توان فهميد آه آيا آنها   سني در قبال مسأله فدراليسم تا به حال قابل درك نيست و از آن نمي

 ».فق به معني اجماع نيستخواهند همكاري يا توافق آنند يا خير و اين در حالي است آه توا  مي
اي دارند و اين   مشكل اين است آه آنها موضع بسيار سرسختانه«: اين نماينده مجمع ملي عراق گفت

 ».مساله براي ما قابل درك نيست و اين مسأله تاآنون حل نشده است
 :ُسنت  عراق خطاب به اهل  ملي  يك عضو مجمع

 آنيد   ارائه» آني حزب بعث  ريشه«و » فدراليسم«اي براي مخالفت   آننده  هاي قانع  توجيه
اي را براي   آننده  هاي قانع  هاي سني اين آشور خواست توجيه  يك عضو مجمع ملي عراق از عرب

 .آنند  ارائه» آني حزب بعث  ريشه«و » فدراليسم«مخالفت خود با 
، عضو مجمع ملي عراق به »السنيدحسن «، )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

در صورتي آه در مورد مسائل مورد اختالف با اعراب سني به توافق نرسيم، تنها راه «: گفت» العالم«
 ».هاي رأي خواهد بود  اساسي، صندوق  نويس قانون  براي تصويب پيش
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جمع ملي، بحث و اساسي در م  نويس قانون  افزود آه در مورد دو مسأله حل نشده در پيش» السنيد«
وگو شد آه يكي در ارتباط با اجراي فدراليسم و ديگري درباره احكام الحاقي از جمله مسأله   گفت
 ».آني حزب بعث بودند آه خواسته شده است اين هيأت از احكام الحاقي حذف شود  عالي ريشه  هيأت

: ، گفت»عي نرسيده استمجمع ملي هنوز در مورد اين دو مسأله به نتيجه قاط«وي بابيان اينكه 
ملي ارجاع داده شد و نه براي بررسي آن تا متن   اساسي براي تصويب به مجمع  نويس قانون  پيش«

ها گذاشته شود اما خواسته شده آه جلسه    ُاآتبر در اختيار رسانه15گيري در روز   آامل آن براي رأي
 ».فتدملي براي بررسي موضوع به مدت سه روز به تأخير بيا  مجمع

اساسي به مسأله فدراليسم اذعان آرده است و برادران عرب   قانون«: عراق گفت  ملي  اين عضو مجمع
ُسني بايد در مورد مخالفت خود با فدراليسم توجيهات الزم را ارائه آنند و اين درحالي است آه هيچ 

 ».ب بعث ارائه نشده استآني حز  اي در مورد مخالفت آنان با فدراليسم و ريشه  آننده  توجيه قانع
فعاليت «: رو دارد آه عبارتند از  آني حزب بعث سه مانع بزرگ پيش  آرد آه هيأت ريشه  وي خاطرنشان

هيأت مطابق با قانون، مجازنبودن آن به ناديده گرفتن دستگاه قضائي و قوانين دولت و ارتباط اساسي 
 ».ات در آن مشارآت خواهند آردآن با مجلس نمايندگان آه اعراب ُسني از طريق انتخاب

دهد آه زير چتر   المللي و ملي ـ ميهني اين حق را به مردم عراق مي  هاي بين  انگيزه«: آرد  وي تصريح
 ».ها در اين زمينه جنبه رواني دارند  نظام فدرالي زندگي آنند و نگراني

اصراردارند آه اعراب سني را به هاي سياسي عراق   همه نيروها و فراآسيون«: آرد  وي در پايان اعالم
اساسي ترغيب آنند و چنانچه در اين مورد توافقي حاصل نشد، در آن صورت   دادن به نفع قانون  رأي

 ».آننده خواهدبود  هاي رأي در اين زمينه تعيين  صندوق
هاي   صالحيت«: جمهوري عراق در قانون گفت  هاي رئيس  همچنين در مورد صالحيت» السنيد«
  ».اساسي آافي است و نيازي به گسترش آنها نيست  جمهور عراق در قانون  سرئي
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور5شنبه :  ايرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵ اوت ٢٧ - ١٣٨۴ شهريور ۵شنبه 

ه اگر ايران شرق در سرمقاله خود با تحليل گفته های دبير تازه شورای عالی امنيت نوشت:بی بی سی
می خواهد دايره مذاکره کنندگان را گسترش دهد چگونه در يک ماه آينده می خواهد پيشنهاد جامع 

  .خود را به سه کشور اروپايی بدهد
 پرسيده اگر قصد اين است که کشورهای ديگری چون آفريقای جنوبی، شرقنويسنده سرمقاله 

در مذاکرات کند، اوًال از کجا معلوم است که آنها مواضعی را درگير ... زالندنو، لهستان، استراليا، ژاپن و
متعادلتر از سه کشور اروپايی در پيش بگيرند و ثانيًا اگر آنها نيز با ايران همکاری کنند و پرونده در همان 
.... چارچوب شورای حکام حل شده يا نشده باقی بماند، آنها چه امتيازات اقتصادی، امنيتی، سياسی و

  .می دهند که کشور برای کسب آن امتيازات از شرايط و امتيازات کنونی چشم پوشی کندبه ايران 
ابتکارات جديد در مسئله " احتمال داده استقبال از گفتگو با تمامی اعضای شورای حکام همان شرق

  .باشد که علی الريجانی چند روز پيش از آن ياد کرده بود" هسته ای
از سفرش به وين اعالم کرد که محمود احمدی نژاد رئيس جمهور وی همچنين در اين گفت وگو پيش 

جديد ايده ای را به عنوان ابتکار جديد در نحوه ادامه فعاليتهای هسته ای ايران در نظر دارد که با استقرار 
  .و آغاز به کار وزيران جديد در کابينه، ابعاد اين ابتکار به صورت بسته ای کامل بررسی و ارائه خواهد شد

 منظور از کشورهايی که به گفتگوهای هسته ای اضافه می شوند چين و روسيه خراسانبه نوشته 
  .است و محور گفتگوهای علی الريجانی در وين نيز همينجاست

 نوشته بعد از اعالم نظر علی الريجانی بسياری از ناظران گمان بردند که متوليان جديد ايرانروزنامه 
ردن عوامل مؤثر ديگر مثل آمريکا به چتر مذاکرات وين را دارند اما آقای پرونده هسته ای قصد وارد ک

در طرح جديد ايران، شامل همه اعضای شورای حکام بجز " ديگران"الريجانی توضيح داد که عبارت 
  .آمريکا خواهد بود

 دو  با اشاره به مالقات صدراعظم آلمان با رئيس جمهور روسيه نوشته اينجمهوری اسالمیروزنامه 
کشور سعی می کنند آمريکا را کنار بگذارند، چنان که رئيس جمهور روسيه از نفوذ امريکا در آژانس بين 

  .الملی انرژی اتمی انتقاد کرده است
 خبر داده هيات دولت احمدی نژاد که اولين نشست خود را در مشهد برگزار کرد تصميم ايرانروزنامه 

  .برای تأمين مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان فعاليت کند" رضامهر "گرفته با تأسيس صندوقی به نام 
 در گزارش خود ضمن تجليل از اين خبر نوشته آقای احمدی نژاد کارنامه خوبی از جوانروزنامه 

شهرداری در حل مشکالت جوانان تهرانی با فراهم کردن وام يک ميليون تومانی ازدواج با خود همراه 
  .سترش اين طرح در قالب ايجاد صندوق مهررضا پرداخته استدارد و حاال به تعميم و گ

 - منوچهر متکی وزير خارجه ايران گفته است در عرصه ديپلوماتيک نگاه جناحی همبستگیبه نوشته 
  .سياسی و حزبی چندان مفيد و مورد پذيرش نيست

 کنند و تصميم به تأکيد وی، دولتها تغيير می کنند ولی سياست خارجی کشورها چندان تغييری نمی
نگاه ما در سياست خارجی منبعث از مسائل کالن : "گيريها بر پايه منافع ملی و مصالح عمومی است

  ".نظام است
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، وزير جديد کشور تغيير تمام استانداران را رد کرده و گفته دليلی بر اين کار نمی بيند و کيهانبه نوشته 
نماز جمعه ديروز تهران تأکيد کرده برخی از مديران  احمد جنتی دبير شورای نگهبان در شرقبه نوشته 

، بايد از عرصه مديريت اجرايی کشور حذف "در سالهای گذشته در مقابل نظام ايستادند"و مجريانی که 
  .شوند

www.iran-archive.com 


	رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران-  آژانس بين المللي انرژي و چالشهاي جهاني با آن

