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

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

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  امنيت نرودیايران تجديد نظر کند تا به شورا: شيراک
  ٢٠٠۵ اوت ٢٩  - ١٣٨۴ شهريور ٧دوشنبه 

  دعوت کرد یری پذتي مسئولهيح به نشان دادن رورانی شيراک رهبران اژاک:بی بی سی
 تشويق ی اتحاديه برای قبلی شيراک، رييس جمهور فرانسه از ايران خواسته است پيشنهادهاژاک

 . اش را مورد تجديد نظر قرار دهدی اتمیتهران به توقف برنامه ها
 با ايران ی شيراک که تاکنون کشورش به همراه بريتانيا و آلمان بيش از دو سال سرگرم مذاکره اتمیآقا

 اورانيوم ی کارخانه فراوریبوده، در نشست سفيران فرانسه در پاريس کوشيد تهران را متقاعد به تعطيل
 ی سياسی ناکافینهادهاايران اين تاسيسات را در هشتم اوت در اعتراض به آنچه پيش. در اصفهان کند

 .  اروپا خوانده بود، فک پلمپ کردیو اقتصاد
 را یمن مقامات ايران: " کشورش اعالم کردی تبيين سياست خارجی گردهماي جمهور فرانسه دررييس

 مربوط ی دقيق اين پيشنهاد و رجعت به تعهداتشان در قبال تعليق فعاليتهای کنم که با بررسیدعوت م
 ." مذاکره و گفتگو هستیجا.  و اعتماد را انتخاب کنندی همکار،یبه توليد مواد هسته ا

 ،ی الريجانی را که از قبل تعيين شده بود، لغو کرد و در مقابل علیقدام ايران مذاکرات در واکنش به ااروپا
 مذاکره کننده ايران، پاسخ داد که فرانسه، آلمان و مي و سرپرست جديد تی امنيت ملی عالیدبير شورا

 از مذاکره یر اروپا نيستند و ايران مايل است با دايره وسيعتی عضو٢۵ اتحاديه یبريتانيا نماينده واقع
 .  ايران اين تصميم را رد کردیروسيه به عنوان شريک اتم.  کندیکنندگان رايزن

 ايران، اين پرونده ی کشورش تهديد کرد که در صورت ادامه پافشاری شيراک در حضور سفرایآقا
 به ايران اصرار دارد که مايل.  امنيت سازمان ملل ارجاع داده خواهد شدیمناقشه برانگيز به شورا

 اين اقب گويد اين اروپاييان هستند که بايد تاوان عویشدن اين پرونده نيست، اگرچه و م" یامنيت"
 .اقدام را بپردازند

 و اعتماد، روحيه ی همکاری خواهيم که با احيایما از ايران م: " جمهور فرانسه اعالم کردرييس
 مساله ی جز بررسیمنيت چاره ا ای خود را به نمايش بگذارد که بدون آن، شورایمسئوليت پذير
 ."نخواهد داشت

 وزارت یوالتر ليندر، سخنگو.  اروپاييان را بپذيردی برلين نيز وزارت خارجه از ايران خواست پيشنهادهادر
 ." اتحاديه اروپا تاکنون بسيار نااميد کننده بوده استیپاسخ ايران به پيشنهادها: خارجه آلمان گفت

 
  دهيم ی امنيت ارجاع می اش را متوقف نکند، پرونده را به شورایته اايران برنامه هس: شيراک
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اش را متوقف نكند و به  يي  هستهیها  آه ايران برنامهیدر صورت: رييس جمهور فرانسه گفت: ايسنا

 . يابد  ملل ارجاع مي امنيت سازمانی پاسخ ندهد، به شورای مذاآره آنندگان اروپايیطرح پيشنهاد
ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه ايران را تشويق آرد آه بار ديگر پيشنهادات اروپاييان را :  نوشترويتر

 .  آندیاش بررس يي  حساس هسته در برابر توقف فعاليت
 آنم از من از مقامات دولت ايران دعوت مي:  ايران به نقض تعهداتش افزودی با متهم آردن ضمنشيراك

 مربوط به توليد مواد یها  اين پيشنهادات و بازگشت به تعهداتشان درباره تعليق فعاليتیطريق بازنگر
 .  و اعتماد را انتخاب آنندیقابل انشقاق، گزينه همكار

: گفت، نوشت  فرانسه در پاريس سخن ميی نيز در اين باره به نقل از شيراك آه در ميان سفرابلومبرگ
 تحت نظارت ی غير نظامی انژریاش برا  آند تا به توسعه برنامهیت اروپاييان را بازنگرايران بايد پيشنهادا

 .  آمك آندی اين آشور به تكنولوژیسازمان ملل و دسترس
ما خواهان حس مسووليت :  ارشد فرانسه افزودی جمهور فرانسه در نشست ساالنه ديپلماتهارييس

 به جز یهستيم، متاسفم آه در صورت فقدان آن، چاره ديگر مذاآرات و اعتماد یايران در برابر ازسرگير
 .  امنيت وجود نداردی موضوع توسط شورایبررس
 ی است آه آشور بزرگ ايران در جهان بازیپيشنهادات اتحاديه اروپا متناسب با نقش:  ادامه دادشيراك
 .  مذاآره و گفتگو وجود داردیجا برا:  افزودیو. آند

  
  ت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراقدول،عراق رويدادهاي 

  
  عراق ی قانون اساسسی نوشي پهي ها علی بعثتظاهرات برگزارشد ؛ تیدرتکر
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 مخالفت خود را گری امروز دوشنبه دست به تظاهرات زدند و باردنی ساکن استان صالح الدی عراقصدها
 . عراق اعالم کردند ی قانون اساسسی نوشيبا پ
 در تی درمرکز شهر تکری فرانسه ، صدها تظاهرکننده عراقی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 قانون سی نوشي پی بندهای اهل تسنن اجتماع کردند تا مخالفت خود را ازبرخی علمااتيبرابرمقره
 ی سنب عرندگانی نمایند ول بود اعالم کنیاسي سی رهبران گروههاتی عراق که مورد حمایاساس

 . را رد کرده اندسی نوشي پنیا
 سابق عراق بودند پرچم ها عراق و کتاتوری تظاهرات که اکثرا از طرفداران صدام دنی کنندگان در اشرکت

 مي تقسر،ي خري خی آن نوشته شده بود قانون اساسی کردند که بر روی را با خود حمل مییپالکاردها
 . عراق بله یکپارچگی ، ريعراق خ
 در آسمان، ییکای آمریکوپترهاي و پرواز هلی عراقیروهاي نیتي امندی شدري تدابی با اجراهمزمان

 مقر ی به سوتی در استان تکری عراقری و سرشناسان عشاوني روحانی تظاهرکنندگان برخشيشاپيدرپ
 . کردند ی استان حرکت منی در مرکز ایاستاندار

 را یما قانون اساس:  گفتني چنتی اهل تسنن در شهر تکری علماتاي هی سخنگویمي الدلی درخيش
 ی ان به نفع گروهها وطوائف و فارسها در عراق مرای زمي کنی نوشته است را رد موی و تل آوکایکه آمر
 .باشد

 و تنها ستي که به سود مردم عراق نلي دلنی بدمي کنی عراق را رد میما قانون اساس:  ادعا کرد یو
 . است ییکایغالگران آمربه سود اش

 کرکوک ی عراق در منطقه الملتقی تن از اعراب سن250 ازشي بی روز متوالني دومی گذشته براروز
 .  مخالفت کردندیتظاهرات و با نظام فدرال

  
  عراق ی قانون اساسسی نوشي پرشی پذی از کردها برایدرخواست بارزان
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 قانون سی نوشي پدیي منطقه کردستان عراق امروز دوشنبه با استقبال از تاسي رئیارزان بمسعود
 .  مثبت بدهندی قانون رانی اکتبر به ا15 ی عراق از تمام کردها خواست در همه پرسیاساس

 350 واقع در لي پس از ورود به شهر اربی فرانسه ، بارزانی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 ی فرا مسی نوشي پنی مثبت به ایمن تمام ملت کردستان را به را:  شمال بغداد اعالم کرد یلومتريک

 . بودهد تکثرگرا و متحد خوای ، فدرالکي عراق دمکراتجادی ای برایی آن مبنارایخوانم ز
 مردم کردستان یهای عراق به تمام بلند پروازی قانون اساسسی نوشي توان گفت پینم:  افزود یو
 ی برای دستاوردنی است و اافتهی ما تحقق یهای از بلندپروازیاسخ داده است اما بخش بزرگ و مهمپ

  .دی آیآحاد مردم عراق بخصوص مردم کردستان به حساب م
 ی قانون اساسسی نوشي را به مردم کردستان بدهم که پناني اطمنی خواهم ایم:  ادامه داد یبارزان

 .ا به ارمغان خواهد آورد  آنهی را براشرفتي و پییشکوفا
 سی نوشي مخالف با پی ازمسئوالن عرب سنی حزب دمکرات کردستان عراق اظهارات شمارسيرئ

 شرکت کردند و هاي در تمام بررسی سنی طرفهایبرخ:  برشمرد و گفت تي را کم اهمیقانون اساس
 هستند سی نوشيف پ داند که اگر آنها مخالی کس نمچي هی را اعالم کردند ولسی نوشي پنی ایحت
 . باشند ی می گروه از اعراب سننيکدام ندهینما
 اغلب اعراب ندهی و نمادیي گویاگر شما راست م:  عراق گفت ی خطاب به مخالفان قانون اساسیو

 . خود را نشان بدهندی همه پرسقی ازطردی هستند پس بایسن
 قانون سی نوشي به اتفاق مردم عراق به پبی قرتیبه اعتقاد من اکثر:  عنوان کردني چنانی در پایبارزان
 . مثبت خواهند دادی رایاساس

  
 عمومي است   پرسي  اساسي عراق آماده همه  قانون:جالل طالباني
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 . اساسي خبر داد  پرسي قانون  جمهوري عراق از آمادگي اين آشور براي برگزاري همه  رئيس

جمهوري ُآرد عراق اعالم   ، جالل طالباني رئيس)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   ه اخبار بينبه گزارش گرو
 15اساسي دائم اين آشور، اين قانون در   رغم مخالفت اعراب اهل سنت عراق با متن قانون  به«: آرد

 ».شود  پرسي عمومي گذاشته مي  ماه اآتبر به همه
نويس   مناسبت پايان تدوين پيش  لباني در مراسم جشني آه بهطا«: خبرگزاري فرانسه گزارش داد

اساسي عراق آماده است   نويس قانون  اساسي عراق برگزار شده بود، به خبرنگاران گفت آه پيش  قانون
 ». اآتبر در اختيار مردم عراق قرارداده خواهدشد تا رأي خود را در مورد آن به صندوق بريزند15و در 

اساسي دائم   نويس قانون  سنت با متن پيش  مه با اشاره به مخالفت نمايندگان اعراب اهلطالباني در ادا
تواند   آس نمي  اند اما هيچ  هايي آرده  نويس مخالفت  برادران عرب سني ما با اين پيش«: عراق اعالم آرد

 ».مدعي شود آه اينها نماينده همه جامعه اعراب اهل سنت عراق هستند
نويس را رد آنند، يك قانون   در صورتي آه مردم عراق اين پيش«:  عراق در پايان اعالم آردجمهوري  رئيس

 ».اساسي ديگر مي نويسيم
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هاي   اهميت خواندن مخالفت  جمهوري اياالت متحده آمريكا نيز با آم  همزمان جرج دبليو بوش، رئيس
اساسي   نويس قانون  پيش«:  گفتاساسي اين آشور  نويس قانون  سنت عراق با متن پيش  اعراب اهل

  ».توانند به آن افتخار آنند  ها و تمامي جهانيان مي  عراق سندي است آه عراقي
  

  را بپذيرندی ها قانون اساسیاميدواريم همه عراق: یبوش و طالبان
  ٢٠٠۵ اوت ٢8 - ١٣٨۴ شهريور 6شنبه یک

  ديه به پارلمان رس عراق بعد از هفته ها مجادلی نويس قانون اساسپيش:بی بی سی
 عراق اکنون وظيفه ی رييس جمهور عراق، اعالم کرد که تاييد پيش نويس قانون اساس،ی طالبانجالل

جورج بوش، رييس جمهور آمريکا نيز از تکميل پيش نويس استقبال کرد و تصميم . ملت اين کشور است
 . رد کردن آن را کم اهميت دانستی ها برایسن
 ی طالبانی جديد عراق به آخر خط نرسيده است، آقایاتن تصويب قانون اساس که هنوز ماری حالدر

 ی کرد عراقی ابراز اميدواری عيب و نقص نيست ولی داند که اين سند بیاعالم کرد که اين نکته را م
 .  مثبت بدهندی اکتبر به آن را١۵ یها در همه پرس

.  همه باشدید را بپذيرند و آن قانون اساس ها اين سنیما اميدواريم همه عراق: " گفتی طالبانیآقا
 ."  بدون غلط و اصالح ناپذير نيستیمطمئنا بجز قرآن مجيد، هيچ کتاب. ما خوش بين هستيم

مذاکره کنندگان شيعه .  اوت پس از چندين روز کشمکش تسليم پارلمان عراق شد٢٨ سند يکشنبه اين
ان بر مخالفت خود با مفاد اين پيش نويس درباره  همچنی اقليت سنیو کرد از آن حمايت کرده بودند ول

 اصرار الم سابق حزب بعث و نقش اسی اعضای اعمال محدوديت برا،ی نفتیفدراليسم، توزيع درآمدها
 .  ورزندیم
 قول داده اند به مذاکراتشان ادامه دهند و از اتحاديه عرب و سازمان ملل ی اين حال اعراب سنبا

 ی در حقيقت می گويد که اعراب سنی در بغداد می سی بیخبرنگار ب. خواستار مداخله شده اند
 . برسد مذکور به تصويب ی اکتبر وتو کنند وبعيد است قانون اساسیتوانند اين منشور را در همه پرس

 یمقامات آمريکاي.  کوشد هر چه سريعتر به اين مناقشه پايان دهدی همين حال جورج بوش مدر
 . مرگبار عراق را آرام کندی تواند وضعيت امنيتی میسمعتقدند تصويب قانون اسا

ما شاهد حرکت . البته اختالف نظر هست: " جمهور آمريکا در مزرعه خود در تگزاس اعالم کردرييس
 ." که بحث و مصالحه را ترغيب کرده استی هستيم، روندی سياسیروند
ان در سراسر کشور برسد و اگر دو  دهندگی تصويب بايد به تاييد اکثريت رای عراق برای اساسقانون

 .  دهندگان در حداقل سه استان آن را رد کنند، به تصويب نخواهد رسيدیسوم را
 ميز ی ها در عراق رهبران اين اقليت را به پای تضعيف شورش سنی کوشد برای بوش که میآقا

 .  مثبت دهندی ها خواسته است به پيش نويس رایمذاکره بکشاند، از همه عراق
 ها در باره مفاد ی سنیبرخ.  ها در عراق اختالف افتاده استی دانيم که ميان سنیما م: " گفتیو

الزم است .  آزاد اين حق را دارندی کردند که به عنوان شهروندان جامعه ای ابراز نارضايتیقانون اساس
 اکتبر در ١۵ در نها آگاهی اين سند مهم و اتخاذ تصميمی ها از طريق بحث درباره ارزشهایکه همه عراق

 ." مشارکت کنندیروند تصويب قانون اساس
 گويند فدراليسم ممکن است به ايجاد يک منطقه خودمختار شيعه در جنوب عراق منجر ی ها میسن

 کردها در شمال و ی بيشتر برای ترسند خودمختاریآنها همچنين م. شود و تحت نفوذ ايران قرار گيرد
 . ها از نفت بيانجامدیکاهش درآمد سن تواند به یشيعيان در جنوب م

 
ي تدوين قانون اساسي عراق با تبريك به ملت عراق به مناسبت تدوين نهايي قانون  رييس آميته

 . ي فعلي است اين قانون بيانگر طبيعت عراق در مرحله: اساسي اين آشور گفت
  ٢٠٠۵ اوت ٢8 - ١٣٨۴ شهريور 6شنبه یک

ي تلويزيوني الجزيره، همام الحمودي،  به نقل از شبكه) ايسنا(ران به گزارش خبرگزاري دانشجويان اي
اگرچه قانون : ي تدوين قانون اساسي عراق در آنفرانس مطبوعاتي در بغداد اظهار داشت رييس آميته

 . گيرد گيرد اما بخشي از آن را در بر مي هاي ملت ما را در بر نمي اساسي تدوين شده همه خواسته
هاي مختلف به بررسي قانون  ي تدوين قانون اساسي امروز با حضور روساي جناح ميتهآ: وي ادامه داد

 . اساسي پرداخت و پس از اجراي برخي تغييرات آن را به تصويب رساند
اي زيبا براي ملت عراق به شمار  اي پيشرفته در منطقه و تجربه اين قانون به نظر ما تجربه: حمودي گفت

 . رود مي
اين قانون به مردم تحميل .  توانسته است با تدوين قانون گامي تاريخي برداردامروز ملت عراق

 . دهند شود بلكه مردم در نهايت در مورد آن نظر مي نمي
ي پيش نويس قانون را با وجود برخي محافظه  اعضاي آميته: ي تدوين قانون اساسي افزود رييس آميته

اند آه البته نظر نهايي نظر  آن را به مجمع ملي ارايه دادهاند و  آاري نسبت به برخي مفاد آن امضا آرده
 . مردم است
ي  اند تا با ما در همه اند نيز سعي آرده برادراني آه در انتخابات گذشته شرآت نكرده: وي ادامه داد

هدف همه ما ايجاد عراقي شكوفا است آه مردم آن از آزادي . مراحل مذاآره حضور داشته باشند
ي به اين استقالل و وحدت و يكپارچگي برخوردار باشند اما اختالف همه ما بر سر چگونگي دستياب
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توانند به اين اهداف برسند اما  ها معتقدند آه با افزايش اختيارات به استانها مي برخي. اهداف است
 .  متفاوتي دارند ها ديدگاه برخي

قانون اساسي جديد عراق وحي منزل نيست و با توجه به اختيار و انتخاب مردم : حمودي تاآيد آرد
 به مجمع ملي ارجاع داده شده آه آنها تغييراتي در آن ايجاد بسياري از مسايل نيز. قابل تقدير است

 . خواهند آرد
هايي در تدوين قانون وجود دارد آه اين به ضعف انسان بر  مطمئنا آوتاهي: وي در پايان اظهار داشت

خواهيم تا با  اند مي هايي نسبت به برخي از مفاد قانون داشته گردد، ما از افرادي آه محافظه آاري مي
 . ما هم مسير شوند

  
 مجمع ملى عراق بررسى پيش نويس قانون را آغاز آرد

  ٢٠٠۵ اوت ٢٩  - ١٣٨۴ شهريور ٧دوشنبه 
سرانجام ماراتن روند تدوين قانون اساسى عراق بدون آسب رضايت اهل سنت :  شرقگروه بين الملل

ررسى و تصويب مجمع پايان يافت و روز گذشته آميته تدوين قانون اساسى پيش نويس آن را براى ب
به گزارش خبرگزارى فرانسه اآثريت مطلق اعضاى آميته تدوين آننده قانون . ملى عراق تحويل داد

اساسى عراق اين پيش نويس را پس از تعديل هايى امضا آرده بودند ولى با اين وجود اعضاى سنى 
د قانون اساسى تعديل هايى  بن١۴به گزارش اين خبرگزارى در . اين آميته از امضاى آن سر باز زدند

عراق در نظر گرفته » فدراليسم براى مناطق شمال«صورت گرفته بود از جمله اينكه تاآيد شده بود 
يكى ديگر . شود و مقرر شده بود آه براى فدراليسم ساير مناطق از جمله جنوب بعدًا تصميم گيرى شود

اين دو مورد از خواسته هاى . بود» ثحزب بع«به جاى » بعث صدامى«از تعديل هاى مهم تاآيد بر 
با اين وجود آنان اين تعديل ها را آافى ندانسته و همچنان بر خواسته هاى خود . اصلى اهل سنت بود

هويت عربى «و » اسالم به عنوان تنها منبع قانون اساسى«اهل سنت همچنان بر . پاى مى فشارند
لى عراق مى رفت تا مشغول بررسى پيش نويس روز گذشته در حالى آه مجمع م. تاآيد دارند» عراق

قانون اساسى عراق شود رهبران اهل سنت اعالم آردند با عدم راى خود در اآتبر آينده قانون اساسى 
اين طايفه از آنجا آه در سه استان عراق اآثريت را در اختيار دارند مى توانند . عراق را باطل خواهند آرد

به گزارش شبكه خبرى الجزيره . نون اساسى راى نداده و آن را لغو آنندمطابق قانون دولتى عراق به قا
وى در عين . ديروز صالح المطلق از رهبران اهل سنت گفت ما با شيعيان و آرد ها به توافق نرسيديم

حال آه اهل سنت را به آرامش و پرهيز از خشونت دعوت مى آرد از آنان خواست در رفراندوم آينده به 
با اين موضع گيرى مى توان گفت ائتالف طرفداران رژيم صدام و اهل سنت در . راى ندهنداين قانون 

رفراندوم آينده به مخالفت با قانون اساسى دائم عراق خواهند پرداخت و اين مخالفت آينده سياسى 
 .عراق را همچنان در ابهام نگه مى  دارد

 قرائت پيش نويس در مجمع ملى • 
رئيس آميته تدوين پيش نويس قانون اساسى عراق با ارائه اين پيش » ىهمام حمود«ديروز شيخ 

اين قانون بيانگر طبيعت عراق در مرحله فعلى : نويس به مجمع ملى به مردم عراق تبريك گفت و افزود
امروز ملت عراق توانسته است با تدوين قانون : وى در گفت وگو با شبكه تلويزيونى الجزيره گفت. است

اين قانون به مردم تحميل نمى شود بلكه مردم در نهايت در مورد آن نظر مى . ى برداردگامى تاريخ
قانون اساسى جديد وحى منزل نيست و با توجه به اختيار و انتخاب مردم : حمودى تاآيد آرد. دهند

ايجاد بسيارى از مسائل نيز به مجمع ملى ارجاع داده شده آه آنها تغييراتى را در آن . قابل تقدير است
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس ديروز پس از قرائت متن قانون اساسى براى اعضاى . خواهند آرد

مجمع ملى جلسه پارلمان بدون هر گونه  راى گيرى پايان يافت و راى گيرى درباره قانون اساسى به 
ضور نداشت و به گزارش همين منبع ديروز حاجم الحسنى در جلسه پارلمان ح. زمان ديگرى موآول شد

شهرستانى به . رياست جلسه بر عهده حسين شهرستانى نايب رئيس مجلس بود آه يك شيعه است
خبرنگاران گفت آه به دليل قرار مالقات هاى ديگر الحسنى نتوانسته است در جلسه حضور يابد ولى او 

بوط به پيش الحسنى در مراحل پايانى مذاآرات مر. با تمامى بخش هاى قانون مذآور موافق است
 .نويس قانون اساسى عراق نقش مهمى را بر عهده داشت

 تظاهرات عليه قانون اساسى • 
اين رخداد ها در حالى صورت مى گيرد آه گروه هاى مخالف قانون اساسى عراق به تظاهرات پراآنده 

ته در  عراقى روز شنبه گذش٢۵٠به گزارش خبرگزارى عراق بيش از . خود در شهر ها ادامه مى دهند
ننگ باد بر آسانى » «فدراليسم هرگز«: آرآوك عليه قانون اساسى تظاهرات آرده و شعار مى دادند

هزاران عراقى نيز روز هاى اواخر هفته گذشته در شهر هاى عراق » آه ملت عرب و دين را مى فروشند
  .به طرفدارى يا مخالفت با قانون اساسى اين آشور تظاهرات آردند

  
   در رسانه هاي جمعييران و عراقااوضاع تحليل 

  
   شهريور7:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ اوت ٢٩  - ١٣٨۴ شهريور ٧دوشنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های خبری خود از طرح ابتکاری رييس جمهوری :بی بی سی

ته اند و گزارش هايی جديد برای حل مشکل مذاکرات هسته ای نوشته و به گمانه زنی درباره آن پرداخ
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درباره آغاز به کار وزير کشور که با تشريفاتی برجسته تر از معمول بوده است، شک عده ای از 
نمايندگان درباره رای اعتماد به وزير علوم کابينه احمدی نژاد را نيز در ميان اخبار مهم داخلی و امضای 

  . خود منعکس کرده اندپيش نويس قانون اساسی عراق را به عنوان خبر عمده خارجی
 سخنگوی دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی درباره ابتکار جديد رييس جمهوری آفتاب يزدبه نوشته 

اف اصفهان .سی.گفته اساس اين ابتکار وی بر شکستن بن بستی است که با راه اندازی پروژه يو
  .شکل گرفت و اين ابتکار قصد دارد وقفه مذاکرات را بر دارد

امه گزارش می کند که مطابق گفته آقامحمدی، به دليل اينکه اين ابتکار نيازمند ارايه در زمان اين روزن
مناسب و با بررسی جزييات اجرايی است به دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی ارجاع شده و در هفته 

  .آينده زمينه اجرايی شدن و ارايه اين ابتکار امکان پذير می شود
 وزارت خارجه احتمال داده طرح جديد و ابتکاری هسته ای ايران در جريان  سخنگویشرقبه نوشته 

  . سفر محمود احمدی نژاد به نيويورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعالم شود 
در حالی که همزمان با اعالم وجود طرح تازه ای برای گفتگوهای هسته ای همفکران رييس جمهور به 

 از دولت های طرف مذاکره ايران دست زده اند، حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه، انتقادهای تند
 به سه کشور اروپايی پيشنهاد کرده که خود را از مذاکره با ايران در جريان پرونده شرقبه نوشته 

  .هسته ای حذف نکنند
جديد مواردی از پذيرش  با ابراز نگرانی از اين که مبادا در طرح ابتکاری رييس جمهوری کيهانمدير 

گفتگوهای سياسی با اروپا باشد نوشته در مورد ارجاع پرونده به شورای امنيت، اروپايی ها و آمريکايی 
 NPTها به خوبی می دانند که تنها پی آمد ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل، خروج ايران از 

 که به لحاظ قانونی -رت محکوم کردن ايران است، ضمن آن که شورای امنيت سازمان ملل متحد در صو
ندارد و اين تحريم احتمالی نيز، همانگونه که " تحريم" هيچ اهرمی غير از -و حقوقی غيرممکن است 

بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نه فقط به نفع آمريکا و متحدانش نيست، بلکه پی آمدهای 
 اين، شرح آن رفته است و پرداختن دوباره، تکرار مکررات زيانباری برای آنان خواهد داشت که پيش از

  .خواهد بود
حسين شريعتمداری در ادامه مخالفت های خود با مذاکرات هسته ای اين بار از رييس دولت خواسته 

  . که به تهديدها توجهی نکند و باور کند که تفنگ اروپا و آمريکا خالی است
د نامه ای را به چاپ رسانده که در آن نوشته شده هرگاه اقتدار  در صدر ستون نامه خوانندگان خوکيهان

توام با اتکای به ايمان دولتمردان در تصميم گيری ها به منصه ظهور گذاشته شد نتيجه آن عقب نشينی 
و پذيرش خواسته های نظام از سوی طرف های مقابل بود و دولت احمدی نژاد که ناخالصی ندارد بايد 

قتدار نظام درخصوص فعاليت هسته ای دفاع کند و در مذاکرات و برنامه های آتی از منافع ملی و ا
  .شروع به کار کارخانه آب سنگين اراک را مد نظر قرار دهد

 خبر از تشکيک عده ای از نمايندگان به رای اعتماد وزير علوم و آموزش عالی داده و از قول همبستگی
حافظه کار مجلس، نوشته بنده يکی از ناظران شمارش اسماعيل گرامی مقدم، يکی از نمايندگان م

 رای موافق به دست ١٣۵ آرای ماخوذه ٢٧۴آرای وزير علوم بودم و در جريان آن رای گيری وزير علوم از 
  . آورد بنابراين برای گرفتن رای اعتماد از مجلس به حداقل دو رای ديگر نياز داشت

 به دست آمد اما پس از گذشت دقايقی مشاهده کردم وی گفت آرا دو بار شمارش شد و همين نتيجه
 رسيد و در نتيجه با دو رای توانست از ١۴۴مجددا دستور شمارش آرا داده شده و اين بار آرای وی به 

  . مجس رای اعتماد بگيرد
 رييس مجلس استدالل نمايندگان دو فراکسيون مجافظه کار و اصالح طلب مجلس را شرقبه گزارش 

تجديد رای گيری برای وزير علوم بودند رد کرده و از آن ها خواسته که در اين باره شک که خواستار 
  . نکنند و بگذارند همان روال ادامه يابد

نمايندگان مخالف معتقد بودند هيات رييس مجلس رعايت بی طرفی را نکرده و تعداد نمايندگان حاضر در 
  .ه اعالم شده استجلسه و آرای جمع آوری شده به ان اندازه نبوده ک

 در سرمقاله خود با اشاره به دخالت های آمريکا در پيش نويس قانون جمهوری اسالمیروزنامه 
اساسی عراق از شيعيان خواسته همچنان بر خواست های خود پافشاری کنند و مطمئن باشند از 

الگران شرور نمی پشتيبانی زعامت شيعه در عراق و طيف وسيعی از مردم اين کشور برخوردارند و اشغ
  .توانند چيزی را به مجمع ملی عراق و مردم اين کشور تحميل کنند

  
   شهريور6يکشنبه :  ايرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۵ اوت ٢8 - ١٣٨۴ شهريور 6شنبه یک
روزنامه های صبح امروز تهران عنوان های اصلی خود را به سفر علی الريجانی و تحوالت :بی بی سی

اده و در ضمن انعکاس نظر مقامات داخلی از واکنش کشورهای ديگر هسته ای کشور اختصاص د
مراسم معارفه وزيران جديد و گفته های آنان درباره برنامه های آينده شان از جمله ديگر . نوشته اند

  .گزارش های اين روزنامه هاست
 است که در یجمهوری اسالمتالش ايران برای حذف اروپا از مذاکرات هسته ای عنوان بزرگ روزنامه 

  .صدر اخبار اين روزنامه آمده
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 با عنوان سفير آرمان ملی از علی الريجانی دبير جديد شورای عالی امنيت ملی ياد کرده و از اعتماد
زبان وی نوشته ايران با گسترده کردن طرف های مذاکره خود قصد دارد پرونده هسته ای را در وضعيتی 

   .قرار دهد که منافع ملی تامين کردد
 علی الريجانی گفته برنامه ابتکاری رييس جمهور به زودی اعالم می شود و راه حلی ايرانبه نوشته 

  . برای مشکالت پرونده هسته ای در آن است
 سخن علی اکبر واليتی مشاور بين المللی رهبر جمهوری اسالمی را با اهميت يافته که آفتاب يزد

  . ی نيست که در شورای امنيت تحريم ايران را وتو کنند گفته روابطمان با چين و روسيه به گونه ا
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی نوشته همزمان با ارائه طرح تيم جديد پرونده هسته ای در ايران،

ايران مبنی بر اينکه ايران خود را محدود به ادامه مذاکره تنها با سه کشور فرانسه، آلمان و انگليس 
 کشور اتحاديه اروپايی در ماجرای هسته ٢۵ ارشد اروپايی خبر داد که هيچ يک از نخواهد کرد، يک مقام

  . ای ايران به طور منفرد عمل نخواهند کرد
 در صدر اخبار خود گزارش داده که نشستی از کشورهای آمريکا، اتحاديه اروپا و اسرائيل در همبستگی

  .  ايران استتل آويو تشکيل شده است و دستور آن فعاليت های هسته ای
 گفته امروز بيش از هميشه کشور به سياست واقع بينانه آفتاب يزدهرميداس باوند استاد دانشگاه به 

دکتر مجتهد زاده در همين گزارش اظهار نظر کرده که نظر جهان درباره غيرقابل اعتماد . ای محتاج است
  .بودن ايران بايد اصالح شود

 روز ديگر در نخستين سفر خارجی اش قدم به خاک اياالت  نوشته رئيس جمهور جديد تا چندشرق
اخيرًا رئيس جمهوری با . متحده آمريکا می گذارد تا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند

منوچهر متکی به نوشته . نماينده دائم ايران در سازمان ملل ديداری داشته است» محمدجواد ظريف«
د بعد از شنيدن شرح برنامه سفر خود به نماينده ايران در سازمان ملل  روايت کرده که احمدی نژاشرق

 ١٠٠گفته است اينها که برنامه های روتين است، تا وقتی که من به نيويورک می آيم شما برويد و 
  .مشکل اصلی ايرانيان مقيم آمريکا را فهرست کنيد تا دستور حلش را بدهم

م معارفه وزير جديد اطالعات و تجليل وی از علی يونسی وزير در حالی که روزنامه های تهران از مراس
 يک نماينده محافظه کار مجلس بار ديگر اين موضوع را مطرح کرده که شرقسابق نوشته اند به نوشته 

  . خارج شدن وزارت اطالعات از حالت وزارت خانه و قرار گرفتنش زير نظر مقام رهبری به نفع کشور است
به نوشته همين روزنامه گفته است با تغيير دولت نبايد تزلزلی در ارکان اطالعاتی قدرت اهللا ايمانی 
  . کشور به وجود آيد

 مخبر کميسيون حقوقی و قضاييی مجلس با جا به جائی وزارت آفتاب يزداز سوی ديگر به نوشته 
ان راه حل های خود اطالعات مخالفت کرده و گفته نبايد سياسی برخورد کرد و بايد اجازه داد که نمايندگ

  . را مطرح کنند تا حوادثی مانند قتل های زنجيره ای تکرار نشود
 از زبان سخنگوی فراکسيون اقليت اصالح طلب مجلس درباره سکوت اصالح طلبان در ايرانروزنامه 

جلسه رای اعتماد به وزيران پيشنهادی نوشته برخی وزيران معرفی شده کوچک ترين تجربه ای در 
ارتخانه ای که به آنها محول شده بود نداشتند و چه بسا ضعيف ترين افراد برای آن وزارتخانه ها مورد وز

  . انتخاب شده بود
به نظر اين نماينده مجلس همين وزيران برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس موفق نبودند و مجلسيان در 

مه نوشته بهزاد نبوی با تاکيد بر اين همين روزنا. واقع می خواستند جايگاه خود را به دولت نشان دهند
  .که اعضای دولت تازه نه متحجرين بلکه اقتدارگراها هستند که در حال گرفتن قدرتند
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