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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(بزرگ و دولتهای رژیم ایران

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  

  تحريم ايران در دستور کار نشست مسکویبررس
  ٢٠٠۶ آوريل 15 - ١٣٨۵ فروردين ٢6 شنبه

 بين ی اعمال تحريمهای برای وزارت خارجه آمريکا از طرحیگو مک کورمک، سخنشان:بی بی سی
 بلندپايه پنج عضو ی با حضور مقامهای نشستی قرار است طی عليه ايران خبر داد که به گفته ویالملل

 . شودی امنيت سازمان ملل متحد و آلمان در مورد آن تصميم گيریدائم شورا
 ی بررسیدر مسکو پايتخت روسيه برا)  فروردين29( نشست قرار است سه شنبه هيجدهم آوريل اين

 . امنيت سازمان ملل متحد برگزار شودی شورای ايران از خواسته هایبا نحوه برخورد با سرپيچ
 توانند با استناد ی امنيت در نشست مسکو می شورای وزارت خارجه آمريکا، اعضای گفته سخنگوبه

 ايران در خارج از اين کشور و یمسدود کردن داراي همچون یبه فصل هفتم منشور ملل متحد تصميمهاي
 . به خارج بگيرندیاعمال محدوديت بر سفر مقامات ايران

 . عضو سازمان ملل متحد الزم االجراستی کليه دولتهای امنيت برای شورایتصميمها
 ی سازی غنی به فناوری گيرد که ايران با اعالم خبر دستيابی صورت می مسکو در شرايطنشست

 امنيت را که ی را عليه خود برانگيخته و آشکارا درخواست شورای غربیانيوم بار ديگر واکنش دولتهااور
 . استفته اورانيوم در ايران شده بود ناديده گری سازی مرتبط با غنیخواهان توقف کليه فعاليتها

از اين اقدام  امنيت چشم دوخته ی روسيه و چين نيز که ايران به حمايت آنان در شورای دولتهایحت
 .انتقاد کرده اند

 تحريم ايران در آينده نزديک خبر ی برای وزارت خارجه آمريکا از طرحی پيش از آنکه سخنگویساعات
 آمريکا را در نشست مسکو به عهده یدهد، نيکالس برنز، معاون اين وزارتخانه که قرار است نمايندگ

 تحريمها به ستود دولت اياالت متحده اميدوار ا آمريکا گفته بی صدایداشته باشد به تلويزيون فارس
 مردم ايران وارد کند بلکه سبب جلب توجه دولت اين کشور ی به زندگی نباشد که لطمه ایگونه ا
 .شود
 ی انرژی رئيس آژانس بين المللی نشست مسکو پس از آن صورت گرفت که محمد برادعی برگزاراعالم
 امنيت فرابخواند اما ی شورایکشور را به عمل به خواسته ها به تهران کرد تا دولت اين ی سفریاتم

 اورانيوم را به هيچ وجه متوقف نخواهد ی سازیرئيس جمهور ايران اعالم کرد که کشورش برنامه غن
 . کرد
 آن بود که ی پس از بازگشت از ايران با کاندوليزا رايس وزيرخارجه آمريکا ديدار کرد و در پی برادعیآقا

 .از تحريم ايران با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد سخن گفتخانم رايس 
 وزارت خارجه آمريکا که در جمع خبرنگاران در واشنگتن از گنجاندن طرح تحريم ايران در دستور یسخنگو

کار نشست مسکو خبر داده گفته که سخنان اخير رئيس جمهور ايران عليه اسرائيل اقدام قاطع در مورد 
 . ساخته استیش از پيش ضرورايران را بي
 که به منظور کمک به فلسطينيان ی در همايشی سخنرانی نژاد، رئيس جمهور ايران طی احمدمحمود

 رو به اضمحالل است، اين رژيم درخت خشکيده و یرژيم صهيونيست: "در تهران برپاست گفته است
ظلم آشكار و ذات اين رژيم،  ،ی در هم خواهد شکست، رژيم صهيونيستی است که با توفانیپوسيده ا
 ." دائم در منطقه بوده استی است و تأسيس آن نيز با هدف استقرار تهديدی بالفعل دائمتهديد

استمرار حيات رژيم : "خوانده گفته"  نکوهيدهیشعارها" که دولت آمريکا آن را ی در ادامه سخنانیو
 یل بدون تهديد و تجاوز وجود خارج به منزله استمرار تهديد و ظلم است، اسرائيیغاصب صهيونيست

 از خاک ب اگر در يک وجی حتی بماند و چنين رژيمی صلح و آرامش باقیتواند در فضا  یندارد و نم
  ".دهد  یفلسطين مستقر باشد، به تهديد خود ادامه م

  
نبايد داند، تصريح آرد  علي الريجاني آه مباحث مطرح شده در ديدارش با محمد البرادعي را سازنده مي

يي عجله به خرج داد و گفت، مديرآل آژانس در گزارش خود به شوراي امنيت  در موضوع هسته
  . مالحظات ايران را در نظر خواهد گرفت
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، دآتر علي الريجاني، دبير )ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش خبرنگار انرژي هسته

با محمد البرادعي، ) پنجشنبه(اش  اي امنيت ملي آشورمان پس از آنفرانس مطبوعاتي عصر امروزشور
المللي انرژي اتمي در جمع خبرنگاران خارجي و داخلي در پاسخ به سوال خبرنگار  مديرآل آژانس بين

ان با آژانس بود م هاي ي نوع همكاري مذاآرات درباره: ي مذاآراتش امروزش با البرادعي گفت ايسنا درباره
  . المللي ادامه داد هاي تنگاتنگ با اين نهاد بين شود به همكاري و اين آه چگونه مي
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يي ايران در آژانس باقي مانده است، حل شود اين  اگر چند موردي آه در بحث هسته: دبير شورا افزود
توان بعد از اقدامي آه  يهايي را م حل همچنين اين آه چه راه. هاي تنگاتنگ ادامه خواهد يافت همكاري

روي هم رفته مباحث مطرح شده، سازنده . شوراي امنيت در تصويب بيانيه عليه ايران آرده است، يافت
  . بود

 درصدي اورانيوم 5/3سازي  الريجاني در خصوص نظر البرادعي نسبت به خودآفايي ايران در انجام غني
گان آژانس در ايران حاضر هستند و بايد بررسي آنند البرادعي در اين باره اظهار داشت آه نمايند: گفت

  . و گزارش دهند آه اين يك روند فني دارد
ي  وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين آه البرادعي در بدو ورودش به تهران خواستار تعليق آليه

 بيان شان را ايشان نظر شخصي: يي ايران تا زمان حل اين مساله شده است، گفت فعاليت هسته
ايشان به عنوان آسي آه مدير آژانس است، طبق مصوبات شوراي امنيت وظايفي را به . اند نكرده

  . ي تحقق آن است عهده دارد و به دنبال نحوه
بايد . من معتقدم آه نبايد عجله آرد. گيرند به هر حال مالحظات ما را در نظر مي: دبير شورا ادامه داد

  . تر شود تا بتوان نتيجه گرفت  ديپلماتيك خود قدري پختهها در روندهاي اجازه داد بحث
يي ايران چه آسي است،  ي نهايي در بحث هسته الريجاني در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر برنده

  . ي نهايي مردم هستند برنده: گفت
ي آمريكا به  جهوگوهاي اخيرش با وزير امور خار ي گفت وي در پاسخ به اين سوال آه آيا البرادعي درباره

تري  هاي جدي ما بحث. ما راجع به افراد مختلف در اينجا الزم نيست بحث آنيم: شما چيزي گفت
  . داشتيم

  
  اورانيومی سازی توقف برنامه غنی در تهران برای برادعیگفتگوها
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 ی ايرانی با مقامهای وارد تهران شده و مذاکراتی اتمی انرژی رئيس آژانس بين الملل،ی البرادعمحمد

 ی شورای اورانيوم و عمل به خواسته های سازیآغاز کرده است تا آنان را به متوقف ساختن برنامه غن
 .امنيت سازمان ملل متحد فرابخواند

آباد تهران وارد فرودگاه مهر)  فروردين24( پس از آنکه در ساعات اوليه بامداد پنجشنبه سيزدهم آوريل او
 ی سياسی ايران را از راههای دارد مسئله هسته ایشد، در گفتگو با خبرنگاران گفت که آژانس سع

 .حل کند
 ی نژاد، رئيس جمهور ايران طی پيش از ورود او به تهران، محمود احمدی است که ساعاتی در حالاين

 هستيم ی هسته ای، ما کشورامروز شرايط ما کامًال عوض شده: " در شهر مشهد اعالم کردیسخنران
 ". کنيمی با کشورها صحبت می هسته ایو از موضع کشور

 ايران نيز در گفتگو با شبکه ی و مسئول مذاکرات هسته ای امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانیعل
 کشورش انتقاد کرده و در مورد ی امنيت در مسئله هسته ای الجزيره از مداخله شورای عربیتلويزيون

 تهديد آميز آنها نيز بيش از آنکه یحرفها: " اش در اين زمينه گفتهی آمريکا و متحدان غربیوضعگيرم
 ." منطقه استی بين کشورهای ايجاد نگرانی برای داشته باشد عمليات روانیجنبه واقع

 ی گيرد که رئيس جمهور ايران از دستيابی به تهران دو روز پس از آن صورت می برادعی آقاسفر
 سه ونيم درصد در سطح ی سازی اورانيوم و توليد اورانيوم با ميزان غنی سازی غنیرش به فناورکشو

 . خبر دادیآزمايشگاه
 دوره ی آن را سفر عادی اسالمی جمهوری به ايران است و خبرگزاری پنجمين سفر محمد البرادعاين
 . رئيس آژانس توصيف کرده استیا

 ی تعليق غنی امنيت برای گيرد که شورای صورت می مهلتی سفر حدود دو هفته پيش از انقضااين
 توقف برنامه ی از تصميم برای نشانه ای در اورانيوم در ايران درنظر گرفته اما تاکنون مقامات ايرانیساز
 مذاکره نيز تأکيد راه از ی اورانيوم از خود بروز نداده اند، هرچند بر لزوم حل مناقشه کنونی سازیغن

 .داشته اند
 و مقررات آژانس بين ی جمهور ايران هرچند بر خارج نشدن کشورش از چارچوب قوانين بين المللئيسر

 در اورانيوم به هيچ وجه ی سازی تأکيد کرده اما در عين حال خاطر نشان ساخته که برنامه غنیالملل
 .متوقف نخواهد شد

 ی معاون سازمان انرژیمد سعيد در تهران، محی اتمی انرژی با حضور رئيس آژانس بين المللهمزمان
 از ی در نظر دارد مجموعه ای اتمی انرژی ايران اعالم کرده که کشورش با اطالع آژانس بين المللیاتم

 شده در مقياس ی کند و به توليد اورانيوم غنیسه هزار دستگاه سانتريفوژ در تأسيسات نطنز راه انداز
 . مبادرت ورزدیصنعت
 . هزار دستگاه سانتريفوژ را دارد54ز گنجايش تا  تأسيسات نطن،ی گفته وبه
 معاون وزارت خارجه چين در امور ،ی تيان کای به تهران قرار است کوئی برادعی روز پس از سفر آقايک

 . به تهران سفر کندیکنترل تسليحات
ق وتو و  امنيت سازمان ملل است و ايران انتظار دارد که چينيها با استفاده از حی عضو دائم شوراچين
 . کنندی سختگيرانه عليه ايران جلوگيری امنيت دارند از اتخاذ تصميمهای که در شوراینفوذ
 اورانيوم در ايران انتقاد کرده و خواهان آن است که ايران با ی سازی چند چين نيز از اعالم خبر غنهر

  . کند اورانيوم را متوقفی سازی امنيت سازمان ملل، برنامه غنیعمل به خواست شورا
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 ی سازی تعليق غنی برایدرخواست برادع
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 با هدف رفع ی گفتگوهايی برا،ی اتمی انرژی مدير کل آژانس بين الملل،ی البرادعمحمد:بی بی سی

 . ايران وارد تهران شده استی اتمی بر سر فعاليت های جاریبن بست بين الملل
تا زمان رفع ابهام "از ورود به تهران گفت اميدوار است در طول اين سفر بتواند ايران را  پس ی برادعیآقا

 . اورانيوم متقاعد سازدی سازی غنینسبت به معلق کردن فعاليت ها"  ماندهیاز مسائل باق
 گويد عليرغم سه ی سازمان ملل می است که آژانس اتمیسوال هاي"  ماندهیمسائل باق" او از منظور
 . ايران داردی فشرده هنوز در مورد پرونده اتمی هایبررسسال 
 کردن اورانيوم شده است ی ايران در روز سه شنبه که موفق به غنی اعالم اين خبر از سوی پدر

 . از تهران درحال افزايش بوده استی بين المللیانتقادها
 کشورش ی برنامه هسته ا نژاد، رئيس جمهور ايران، ضمن اعالم آن خبر تاکيد کرد کهی احمدمحمود

 .صلح آميز است
 ی شورای ايران با درخواست های ميزان همکاری ميالدی قرار است در پايان ماه جاری برادعیآقا

 . امنيت سازمان ملل متحد را به اين شورا گزارش دهد
 را یساز ی غنی روز به ايران فرصت داد تا فعاليت ها30 ی مارس با صدور بيانيه ا29 امنيت روز یشورا

 .معلق کند
 اورانيوم در مقياس کوچک با ی سازی نخستين بار موفق به غنی روز سه شنبه اعالم کرد براايران

 . سانتريفوژ در تاسيسات خود در نطنز شده است164استفاده از 
 قابل ی که در ساخت سالح اتمی شده با غلظت باال به طوری توليد اورانيوم غنی اين کشور برااما

 .ه باشد نيازمند هزاران سانتريفوژ استاستفاد
 ايران، گفته است که کشورش ی اتمی سازمان انرژیالملل و برنامه ريز  معاون امور بين،ی سعيدمحمد

 هزار سانتريفوژ، را دارد که نشان 54 اورانيوم در مقياس وسيع شامل ی سازی غنیقصد حرکت به سو
 .ش است ایدهنده عزم اين کشور در توسعه برنامه اتم

 الزم دارد ی جهت ساخت سالح اتمی رسيدن به توانايی که ايران برای در مورد مدت زمانکارشناسان
 . سال متغير است10اختالف نظر دارند و تخمين ها از يک سال تا بيش از 

 تواند ظرف سه ی گفته است ايران می مطالعات استراتژيک در بريتانيا به تازگی موسسه بين المللاما
 . شودی ساخت بمب اتمی الزم براینج سال آينده موفق به توليد سوخت هسته اتا پ
 بتواند ايران ی برادعی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه گفت که اميدوار است آقایکوف

 . مذاکرات قانع کندیرا به از سر گير
) مذاکرات( من اميدوارم که بتوانند به ميز  خود را ادامه داده اند امایآنها کار تحقيقات: " عنان گفتیآقا

 ." کار کنندی استوار بر مذاکره با جامعه بين المللی يافتن راه حلیبازگردند و برا
 يافتن يک راه حل ديپلماتيک بيشتر کار کنند و از ی کنم برایبه عالوه از همه خواهش م: " افزودیو

 ."شدت کالم خود بکاهند
 ان و روسيه در جمع منتقدچين
 از ايران، کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، گفته است که ی فزاينده بين المللی ميان انتقادهادر

 .بردارد" ی مقتدرانه ایگام ها"بايد "  در اين زمينهیاعتبار جامعه بين الملل" حفظ ی امنيت برایشورا
 افزود که تازه ترين حرکت ايران است و"  نگرانیبه طور جد" استرا وزير خارجه بريتانيا نيز گفت او جک

 کند و اين اقدام کامال غيرسازنده یرا بيش از پيش تضعيف م) ايران( به رژيم یاعتماد بين الملل"
 ."است
 ی فشار بر ايران بی چين و روسيه نيز که سنتًا برای کرده اند و حتی و فرانسه نيز اظهار نگرانآلمان
 .ران انتقاد کرده اند نشان داده اند، از اين اقدام ايیميل
در " ی سازیتکميل فرآيند غن" بر ی گوان جيا، نماينده چين در سازمان ملل گفت اقدام ايران مبنوانگ
 . خواستار آن شده بودندی اتمی انرژی امنيت و آژانس بين المللی نيست که شورایمسير

ه باشند و دست به  مثبت داشتی عملکرد،یبا نشان دادن خويشتندار" از همه طرفين خواست یو
 ." نزنند که ممکن است وضعيت را وخيم تر کندیاقدامات

 . تواند مفيد باشدی يا تحريم نمی همچنين اشاره کرد که سخن گفتن از حمله نظامی واما
اما بر مخالفت شديد " در مسير خطاست" الوروف، وزير خارجه روسيه، نيز گفت که حرکت ايران یسرگئ

 . عليه ايران تاکيد کردیم نظامکشورش با هرگونه اقدا
 ' سنگينیضربه ا'

 شده توسط ی گويد که اعالم خبر توليد اورانيوم غنی در مسکو می سی بی روزنبرگ، خبرنگار باستيو
 دهد ی نشاندن يک معامله مصالحه جويانه که به تهران اجازه می به کرسی روسيه برایايران تالش ها

 . کندینظارت شديد آن کشور انجام دهد تضعيف م را در خاک روسيه و زير ی سازیغن
 از اقدامات ايران هنوز آماده نيست بيش از ی افزايد روسيه عليرغم سرخوردگی می سی بی بخبرنگار

 .حد به اين کشور فشار آورد
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 امنيت سازمان ملل تحريم ی شکست بخورد، و شورای داند که اگر ديپلماسی افزايد مسکو می ماو
 سنگين خواهد ی اعمال کند، در آن صورت منافع گسترده روسيه در ايران متحمل ضربه ا بر ايرانیهاي
  .شد

  
 ' ی سازی غنی ايران به فن آوریدستياب'تازه ترين واکنش ها به 

  ٢٠٠۶ آوريل ١2 - ١٣٨۵ فروردين ٢3 شنبهچهار
 ی، بازتاب'شده ی اورانيوم غنیموفقيت ايران در توليد مقدار' که انتشار خبر ی حالدر:بی بی سی

 را در سطح جهان به همراه داشته، ی مختلفی جهان يافته و واکنش های خبریگسترده در رسانه ها
آنان آه به ملت ايران توهين آردند و موجب :"  گفته استی اسالمی نژاد، رييس جمهوریمحمود احمد

 ." آنندیاه چند سال به تعويق بيفتد، بايد عذرخوی حرآت رو به پيشرفت ايران برادشدن
 از دست نشانده ی و تحريک برخی کنند که با جنگ روانیدشمنان ما تصور م:"  روز چهارشنبه گفتیو
 ." ايجاد کنندی توانند رسوخ کند و خللی خود در گوشه و کنار، در صفوف به هم پيوسته ملت ما میها
شما بايد در مقابل :" ر داشت که آنان را بدخواهان ملت ناميد، اظهای نژاد، خطاب به کسانی احمدیآقا

عظمت ملت ايران تعظيم آرده و بدانيد آه اگر به توهين و جسارت به ساحت ملت ايران ادامه دهيد، جز 
 ." به وجود نخواهد آمدیننگ و نفرت در دل ملت ايران چيز ديگر

 ی هسته ای منتقد برنامه های غربی نژاد به صراحت نگفت که تنها کشورهای احمدی وجود اين، آقابا
 شود ی هم می متوجه تيم مذاکره کننده پيشين ايران و نيز کسانی ویرا در نظر دارد، يا اينکه انتقادها

 ی جمهوری اهسته یکه در داخل ايران خواستار رسيدن به توافق با ديگر کشورها بر سر برنامه ها
 . هستندیاسالم
  به ايرانتبريک

 و روسيه از ايران انتقاد کرده اند، بشار اسد ی غربی کشورها که اسراييل،ی همين حال و در شرايطدر
 . را تبريک گفته استی هسته ای سوريه، پيوستن ايران به باشگاه کشورهایرييس جمهور

 رييس ،ی رفسنجانی بشار اسد در ديدار با اکبر هاشم،ی اسالمی جمهوری رسمی گزارش خبرگزاربه
 مردم یاين خبر همان اندازه آه برا:" کرده، گفته استمجمع تشخيص مصلحت نظام که به سوريه سفر

 ." مردم سوريه نيز مسرت بخش استیايران مسرت بخش بود، برا
 است که تاکنون از انتشار خبر موفقيت ايران در توليد ی سوريه، نخستين مقام خارجی جمهوررييس
 . شده استقبال کرده استی اورانيوم غنیمقدار
  تری اقدامات جدضرورت

 امنيت ی تر شورای همين حال، کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا تاکيد کرده که اقدامات جدرد
 . استیسازمان ملل متحد ضرور

 امنيت بخواهد که در نشست ی کند و از شورای گفت سازمان ملل بايد ايران را وادار به پاسخگويیو
 .انجام دهد ی حفظ اعتبار جامعه جهانی برایآينده خود، اقدامات

 ی انرژی آژانس بين المللی آوريل به ايران فرصت داد که خواسته ها28 امنيت ماه گذشته تا یشورا
 . را برآورده سازدیاتم

 از اين ،ی اسالمی جمهوری هسته ای از برنامه های بريتانيا و روسيه نيز ضمن ابراز نگرانهمزمان،
 .ف سازد اورانيوم را متوقی سازیکشور خواسته اند که غن

  به بازگشت به مذاکراتدعوت
 ی اورانيوم غنی ايران به مقداری استرا، وزير امور خارجه بريتانيا يک روز پس از اعالم خبر دستيابجک

 . نژاد نگران شده استی از اظهارات محمود احمدیشده گفت که به طور جد
 و ی اتمی انرژین الملل حکام آژانس بيی است که شورای گفت اين سخنان درست برعکس آن چيزیو

 اورانيوم از ايران خواسته ی سازی مربوط به غنی امنيت در مورد تعليق کامل کليه فعاليت هایشورا
 .است
 به ايران و گزارش ی اتمی انرژی مدير کل آژانس بين الملل،ی استرا با اشاره به سفر محمد البرادعیآقا
ران با آنچه از آن خواسته شده موافقت نکند،  امنيت سازمان ملل متحد گفت اگر ايی به شورایو

 . ديپلماتيک بيشتر بحث خواهد کردی امنيت درباره فشارهایشورا
 و بازگشت به ی اعتماد سازی تالش برا،ی هسته ای در عين حال، ايران را به تعليق فعاليت هایو

 .مذاکرات فراخواند
 خواهد بود که واکنش یبا ديگر کشورهاي استرا تاکيد کرد که کشورش همچنان در تماس نزديک یآقا

 .  ايران استی هسته ای از فعاليت های عميق بين المللیشديد آنها نشانگر نگران
 'زور، راه حل نيست'
 الوروف وزير امور خارجه روسيه روز چهارشنبه تاکيد کرد که استفاده از زور راه ی ديگر، سرگئی سواز

 . ايران نيستیرونده هسته اخروج از بن بست پديد آمده در مورد پ
اگر چنين :"  به ايران گفتی گزارش ها در مورد باال گرفتن احتمال حمله نظامی با اشاره به برخیو

 توانند با چنين ی وجود داشته باشد، آنها قادر به حل مشکل نخواهند بود؛ برعکس، آنها میطرح
 که هم اکنون به اندازه ید، منطقه ا خطرناک را در منطقه خاورميانه شعله ور سازنی آتش،یاقدام
 ."  شعله ور استیکاف

 'بيرون از مسير درخواست شده'
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 ی ايران مبنی همين حال، وانگ گوان جيا، نماينده چين در سازمان ملل گفت خبر منتشر شده از سودر
 ی اتمی انرژی امنيت و آژانس بين المللی نيست که شورای در مسيری سازیبر تکميل فرآيند غن

 .خواستار آن شده بودند
 ايران اعالم شده، روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران ی از آنچه از سوی با وجود ابراز نگرانیو

  . تواند مفيد باشدی يا تحريم نمیتصريح کرد که سخن گفتن از حمله نظام
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

ي حل و فصل  در آستانه  فهرست ائتالف شيعه، اعالم آرد آه فهرست ائتالفي يك عضو برجسته
  .وزيري قرار دارد اختالفات بر سر نامزد نخست

  ٢٠٠۶ آوريل 16 - ١٣٨۵ فروردين ٢7 یکشنبه
 رضا جواد تقي عضو  از خبرگزاري عراق، به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ائتالف نامزدهاي سه پست آليدي دولت عراق  فهرست :  شيعه، گفتي فهرست ائتالف برجسته
  .را طي يك يا دو روز آينده اعالم خواهد آرد (رياست جمهوري، نخست وزيري، رياست پارلمان(

هاي مرجعيت شيعه بر سر حفظ  به توصيه چنين از توافق اعضاي فهرست ائتالف براي توجه وي هم
  .وحدت و يكپارچگي خبر داد

آيت اهللا : ي عراق مدعي شد ي شيعه يكپارچه همين حال، يك مقام مسوول در فهرست ائتالفدر 
  .گيري آند وزيري عراق آناره نخست سيستاني از جعفري خواسته از نامزدي پست

ابراهيم الجعفري نخست وزير دولت موقت عراق  اهللا سيدعلي سيستاني از آيت: اين فرد مدعي شد
  .گيري آند جديد آناره وزيري دولت نخستخواسته تا از نامزدي 

مالكي از ديگر اعضاي فهرست ائتالف شيعه، قرار  منابع فهرست ائتالف يكپارچه تاآيد آردند آه جواد
  .است جانشين جعفري شود

حزب الدعوه شخص ديگري را به جاي جعفري به  :مالكي نيز روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت
  .وزيري معرفي خواهد آرد عنوان نامزد نخست

شيعه براي بررسي اختالف نظرها در  ي اين در حالي است آه نشست فهرست ائتالف يكپارچه
  .در تشكيل دولت جديد دارد، برگزار شد خصوص نامزدي جعفري آه سهم به سزايي در ايجاد تاخير

 از تشكيل دولت ملي آه عراق، حمايت خود را ي گفتمان ملي از سوي ديگر، صالح المطلق رييس جبهه
  .باشد، اعالم آرد هاي انتخاباتي نيز برخوردار از صالحيت
هاي آليدي عراق  به منظور بررسي نامزدي پست اي آه ي پنج جانبه چنين تاآيد آرد آه آميته وي هم

  .مواجه شدند تشكيل شده در انجام ماموريت خود با شكست
شود؛ بلكه اين امر  ها ايجاد نمي حسينيه يق مساجد و دموآراسي از طر :چنين عنوان داشت وي هم

  .نيازمند به تكيه بر تفكرات اصولي است
نيازي به حضور نيروهاي چند مليتي در عراق  چنين تصريح آرد آه براي ايجاد دولت ملي مطلق هم

  .نيست
 ديگري آه عراق، ابراز اميدواري آرد آه فرد از سوي ديگر، طارق الهاشمي دبير آل حزب اسالمي

  .داشته باشد جانشين جعفري شود ي عراق را توانايي بيشتري در امور اداره
طرح ايجاد دولت متحد ملي همكاري خواهد  چنين خاطرنشان آرد آه حزب اسالمي براي تحقق وي هم

  .آرد
در عراق آه خواستند نامشان فاش نشود،  دو مقام شيعه: خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد

شود به نفع يك نامزد ديگر از حزب  جعفري خواسته مي بر اساس فرمول پيشنهادي از ابراهيم: تندگف
اعالي انقالب اسالمي عراق نيز براي نامزدي عادل عبدالمهدي،  الدعوه آنار برود، در عوض مجلس

  .اين پست اعمال فشار نخواهد آرد معاون رييس جمهور براي
هنوز حتي خبري از توافق ميان حزب . بپذيرد يا خير فري اين طرح راهنوز معلوم نيست آه آه آيا جع
  .نشده است الدعوه بر سر اين جانشيني اعالم

هاي آليدي مجلس اعالي انقالب اسالمي  شخصيت اين در حالي است آه صدر الدين القبانچي، از
  .حزب از جعفري تاآيد آرد عراق در يك آنفرانس خبري بر حمايت اين

دهي  ما هرگونه دخالت خارجي را در شكل: گفت د دخالت عوامل خارجي در امور داخلي آشوروي با ر
  .اي داخلي است آنوني در رابطه با شكل دولت، مساله ي مساله. آنيم هاي آشورمان رد مي سياست

ي گويد آه رهبران آمريكاي گذاران آرد عراق، مي قانون محمد عثمان از: خبرگزاري فرانسه گزارش داد
ما پنجمين ماه پس از برگزاري انتخابات را پشت سر گذاشتيم و هنوز . آردند ها را نااميد وعراقي عراقي

  .نداريم وزير ايم و حداقل هنوز نخست در حقيقت ما حتي روند تشكيل دولت را شروع نكرده. نداريم دولت
مردان آمريكايي در عراق  عراق و حتي دولت دهد آه رهبران ي ما نشان مي اين به همه: وي افزود

  .اند شكست خورده
هاي پارلماني در عراق با تشكيل  دوشنبه، سران جناح ي پارلمان در روز ي برگزاري جلسه در آستانه

  .هاي دولتي موافقت آردند ي پست درباره گيري آميسيوني براي تصميم
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زب ائتالف شيعه ديدار و در آميسيون و سران هفت ح جالل طالباني رييس جمهور عراق، با اعضاي اين
قرار است تشكيل اين جلسات تا رسيدن به . تبادل نظر آرد خصوص نامزدها براي سه معاونش بحث و

  .نتيجه ادامه يابد
: اهللا العظمي سيستاني اعالم آرد ي آيت صافي، نماينده تلويزيون الشرقيه در عراق نيز به نقل از احمد

هاي   بوجود آمده است؛ عدم اعتماد برسر اينكه چه آسي آرسياعتماد ميان فهرست ائتالف بحران
  .خود آند پارلمان را از آن

اعالم آردند آه روز دوشنبه در  ايجاد شده، رهبران ائتالف شيعه با درخواست براي رفع بن بست
  .يابند ي پارلمان حضور مي جلسه

ي جعفري و ديگر  بر سر مسالهمشاجرات  آه  بودند، در صورتي مداران شيعه اعالم آرده سياست
آنند؛ اما رهبران شيعه اعالم آردند آه در اين  مي هاي سياسي حل نشود، اين جلسه را تحريم پست

  .هاي ديگر دست نيابند توافقي در خصوص جعفري و پست يابند حتي اگر به جلسه حضور مي
 موضوع جعفري و توزيع ي ما درباره: داشت مداران شيعه اظهار صباح الساعدي، يكي از سياست

ها رخ  بدون توجه به اتفاقاتي آه در اين نشست آنيم و قصد داريم هاي آليدي ديگر بحث مي پست
  .يابيم دهد، در نشست روز دوشنبه حضور مي

  .رود اعالم آرد آه آنار نمي ي چهار تلويزيون انگليس وگو با شبكه جعفري در گفت
اگر فكر آنم قبول اين مسووليت مخالف . بودم اتيك و مشروعمن يك انتخاب دموآر: وي اظهار داشت

  .پذيرم خواست مردمم است، آن را نمي
بست سياسي اين  سياسي عراق براي حل بن ها در بين رهبران ي بحث در همين حال و در بحبوحه

  .چنان ادامه دارد هم ها در اين آشور ها، حمالت و درگيري  تنش آشور،
خياباني شلوغ در شرق بغداد موجب آشته  انفجار يك بمب در: س گزارش دادخبرگزاري آسوشيندپز

  . تن ديگر شد24شدن هفت تن و زخمي شدن 
رستوراني در شرق بغداد آه معموال افسران پليس در  در اين انفجار آه هنگام ظهر در: پليس اعالم آرد

  .ز افسران پليس بودندشدند آه چهار تن از آنها ا  تن زخمي24آن حضور دارند روي داد، 
  .هاي اطراف شد آسيب به مغازه ها و وارد آمدن اين انفجار موجب شكسته شدن پنجره

ي  عراقي در حمله به آاروان حامل آنها در منطقه ترين حمالت عليه نيروهاي عراقي سه سرباز درتازه
  .شدند ي بغداد آشته و هشت تن زخمي الدوره
 عراقي آشته 200ها در سراسر عراق بيش از  تيراندازي  انفجارها وي  روز گذشته در نتيجه10طي 
  .اند شده

ي آرآوك نيز  اي در منطقه انفجار بمب جاده. آشته شد يك گروهبان پليس در بصره نيز در اثر تيراندازي
  .يك آشته برجاي گذاشت

 ارتش آمريکا هم از .آردستان عراق نيز ربوده شد ي ميهني ي پليس، يك عضو حزب اتحاديه به گفته
 تن ديگر در پي حمله به استان االنبار عراق خبر 22شدن  کشته شدن دو تفنگدار آمريکايي و زخمي

  .داد
هاي آشته شدگان و مجروحان اين حادثه  خانواده ما با: سخنگوي تفنگداران دريايي آمريكا اعالم آرد

  .گيرند ميبهترين درمان قرار  مجروحان تحت. آنيم ابراز همدردي مي
در پي اين حمله يك تفنگدار آمريكايي آه در : کرد خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از ارتش آمريکا اعالم

ارتش آمريکا جزيياتي از . جراحات جان خود را از دست داد محل درگيري زخمي شده بود، براثر شدت
  .اين حمله منتشر نکرد

ها در عراق از آغاز تهاجم نظامي به  آمريکايي ر تلفاتدر پي کشته شدن اين دو نظامي آمريکايي، شما
  .تن افزايش يافت 2368 تاکنون به 2003اين کشور در سال 

نظاميان و ارتش عراق در فلوجه دست آم يك  در درگيري ميان شبه: پليس فلوجه نيز اعالم آرد
دين خودرو در اين وي از به آتش آشيده شدن چن. شدند غيرنظامي آشته و دو تن ديگر نيز مجروح

  .شهر خبر داد
  

هاي آليدي دولت جديد  پست نشست نمايندگان پارلمان عراق براي توافق بر سر اسامي نامزدهاي
  .از سر گرفته شد) يكشنبه(عراق امروز 

  ٢٠٠۶ آوريل 16 - ١٣٨۵ فروردين ٢7 یکشنبه
نتي المحيط، نمايندگان پارلمان عراق از پايگاه اينتر به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

رياست جمهوري، (نامزدهاي سه پست آليدي دولت جديد  در نشست امروز خود موضوع اسامي
  .مورد بررسي قرار مي دهند را) نخست وزيري و رياست پارلمان
ق نشست را سخت توصيف آرد و امكان ايجاد تواف ي توافق العراقيه، اين ظافر العاني، سخنگوي جبهه

  .روز قبل از برگزاري نشست پارلمان بعيد دانست هاي آليدي دولت جديد را يك بر سر پست
العراقيه به عنوان نامزد معاون رييس جمهور، طارق  ي توافق وي تاآيد آرد آه عدنان الدليمي از جبهه

  .ند شدخلف العليا نامزد پست معاون نخست وزير معرفي خواه الهاشمي نامزد رييس پارلمان و شيخ
اين امر بستگي به آراء : عنوان داشت هاي مذآور وي در خصوص شانس اين افراد براي آسب پست

  .ديگر احزاب پارلمان و ايجاد توافق دارد
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نخست وزيري جعفري با در نظر گرفتن مصلحت ملي  العاني ابراز اميدواري آرد آه موضوع مخالفت با
  .بررسي شود نه منافع حزبي

از انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در  ي خبري الجزيره در يك خبر فوري ، شبكهاز سوي ديگر
  . زخمي بر جاي گذاشت25 آشته و 10حادثه  المحموديه در جنوب بغداد خبر داد آه اين

ي  انفجار يك بمب در منطقه: امنيتي عراق گزارش داد پايگاه اينترنتي المحيط نيز به نقل از يك مقام
  .نيروهاي آمريكايي را مورد هدف قرار داد در مرآز آرآوك، گشتي" رحيم آوه"

  .اند تحت تدابير شديد امنيتي قرار داده براساس اين گزارش، نيروهاي آمريكايي اين منطقه را
  .است هنوز گزارش رسمي از تلفات اين انفجار منتشر نشده

نيروهاي چندمليتي در شهر ديوانيه در به مقر  چنين از اصابت چند خمپاره اين مقام امنيتي عراق هم
  .جنوب عراق خبر داد

در نزديكي مسجدي واقع در شرق بغداد، چهار تن  در ديگر انفجارهاي امروز عراق، در اثر انفجار بمبي
  .آشته و هفت تن ديگر زخمي شدند

گاه  مله به مخفياعالم آرد آه امروز و در جريان ح ارتش آمريكا: خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد
  .شش تن آشته شدند  مظنونان القاعده در جنوب بغداد،

 12ي اليوسفيه در  آمريكايي به اين خانه آه در منطقه نيروهاي: ي ارتش آمريكا آمده است در بيانيه
آردند و تبادل آتش ميان افراد داخل خانه و نيروهاي آمريكايي  مايلي جنوب بغداد واقع شده حمله

  .درگرفت
ي انفجاري پوشيده بودند آشته و فرد سوم  جليقه براساس اين بيانيه، سربازان آمريكايي دو مرد را آه

  .ديگر نيز در اين حمله آشته شدند دو فرد مظنون. نيز خودش را منفجر آرد
پنج سرباز آمريكايي نيز . و يك آودك زخمي شدند در اين تبادل آتش يك زن نيز آشته شد و سه زن ديگر

  . طور سطحي زخمي شدندبه
از جمله فرد مورد نظر حمالت نيروهاي  ي ارتش آمريكا، پنج شبه نظامي مظنون براساس بيانيه

  .شد آمريكايي دستگير شده و مقاديري سالح نيز توقيف
شده مشخص نشده است؛ اما ارتش آمريكا  هويت عضو تحت تعقيب القاعده آه در اين حمله دستگير

  .گذاري همكاري داشته است بمب  شبه نظاميان خارجي براي طراحيگويد آه وي با مي
 دست آم چهار  بوسي جاسازي شده بود، ميني چنين در انفجار بمبي آه در يك آيف در داخل هم

  .مسافر آشته شدند
  .بغداد روي داد، شش تن ديگر زخمي شدند ي الكماليه در شرق در اين انفجار آه در منطقه

آه به سمت جنوب آرآوك در حرآت بودند  ها يز مردان مسلح به گروهي از عراقيدر شمال عراق ن
  .زخمي شدند حمله آردند آه دو غيرنظامي آشته و دو تن ديگر

پليس نيز يك پليس آشته و سه تن ديگر شامل  ي مردان مسلح در شهرك صدر به دو ايستگاه در حمله
  .دو پليس زخمي شدند

  .شد اي مشابه يك پليس آشته لهدر شمال بغداد نيز در حم
 آيلومتري جنوب 100را نزديك شهر حله در  چنين اعالم آرد آه مردان مسلح يك غيرنظامي پليس هم

  .بغداد آشتند
خودرو بودند، در شهر موصل به ضرب گلوله آشته  يك سرباز عراقي نيز آه به همراه دو پسرش سوار بر

  .شدند
پليس عراق امروز : مشترك در تكريت گزارش داد ز مقام مرآز هماهنگيخبرگزاري شينهوا نيز به نقل ا

  .واقع در غرب بيجي آشف آرد آهن جسد يك افسر پليس را در نزديكي راه
  .البلد واقع در شمال بغداد آشته شد ي در همين حال، يك فرد مسلح در حمله در منطقه
افراد مسلح ناشناس پايگاه نظامي :  اعالم آردالديوانيه خبرگزاري عراق نيز به نقل از يك مقام پليس

پليس عراق نيز بالفاصله منطقه را . ي موشكي قرار دادند مورد حمله ها در اين منطقه را آمريكايي
  .محاصره آرد

  .مقررات منع آمد و شد اعمال آرد  شب تا صبح امروز10پليس ديوانيه نيز از ساعت 
ي الصليخ را مورد  خودروي گشت پليس در منطقه د مسلح ناشناسافرا: خبرگزاري آلمان نيز گزارش داد

  .عراقي آشته و چهار تن ديگر زخمي شدند هدف گلوله قرار دارند و طي آن يك سرباز
ي سوق الشيوخ، دو تن از اعضاي  پليس در منطقه در ناصريه نيز در اثر درگيري ميان افراد مسلح و

  .پليس عراق زخمي شدند
ها تن از اعضاي حزب بعث را در يكي از  ارتش عراق ده نيروي پليس و: چنين اعالم آرد هماين خبرگزاري 

  .مناطق الناصريه دستگير آردند
ي دستگيري آردند و  اقدام به عمليات گسترده پليس و ارتش عراق: منابع امنيتي عراق اظهار داشتند

  . آردندو انعراف دستگير اعضاي حزب بعث را در مناطق النصر، الشطره
اي آه آمريكا عليه  سياست خصمانه: اعالم آرد ي عراق نيز امروز مقتدي صدر از روحانيون شيعه

  .دهد ها را عليه آن افزايش مي و انزجار اين ملت توزي هاي جهان اتخاذ آرده است، آينه ملت
  .بدسازي بر جهان تسلط يا جهاني خواهد در راستاي آمريكا امروز مي: وي خاطرنشان آرد

  .و چه شيعه تالش آنم من آسي نيستم آه عليه عراقي چه سني: صدر تاآيد آرد
  .تالش آنند وي از طرفدارانش خواست تا در راستاي حفظ وحدت عراق
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اي اعالم آرد آه صبح امروز طي درگيري ميان افراد  بيانيه ارتش آمريكا در: خبرگزاري چين نيز گزارش داد
ي يوسفيه واقع در جنوب بغداد، پنج فرد مسلح آشته و بقيه  منطقه  درمسلح و نيروهاي آمريكايي

  .دستگير شدند
اعالم آرد آه يك سرباز انگليسي در اثر انفجار  وزارت دفاع انگليس: خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد

  .بمبي در جنوب عراق آشته شده است
  .شدند در اين انفجار سه سرباز انگليسي ديگر نيز زخمي

ي آمريكا و  آشور آه از زمان آغاز حمله با آشته شدن اين سرباز انگليسي، تعداد نيروهاي اين
  .ها آشته شدند  تن در درگيري79آه از اين تعداد   تن رسيد104اند به  متحدانش به عراق آشته شده

  .استان جنوبي اين آشور مستقرند  نيرو در عراق دارد آه در چهار8000انگليس حدود 
در خياباني شلوغ در شرق بغداد موجب آشته  انفجار يك بمب: رگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش دادخب

  . تن ديگر شد24شدن هفت تن و زخمي شدن 
رستوراني در شرق بغداد آه معموال افسران پليس در  در اين انفجار آه هنگام ظهر در: پليس اعالم آرد

  .آه چهار تن از آنها از افسران پليس بودندشدند   تن زخمي24آن حضور دارند روي داد، 
  .هاي اطراف شد آسيب به مغازه ها و وارد آمدن اين انفجار موجب شكسته شدن پنجره

ي  عراقي در حمله به آاروان حامل آنها در منطقه ترين حمالت عليه نيروهاي عراقي سه سرباز درتازه
  .شدند ي بغداد آشته و هشت تن زخمي الدوره
 عراقي آشته 200ها در سراسر عراق بيش از  تيراندازي ي انفجارها و  روز گذشته در نتيجه10طي 
  .اند شده

ي آرآوك نيز  اي در منطقه انفجار بمب جاده. آشته شد يك گروهبان پليس در بصره نيز در اثر تيراندازي
  .يك آشته برجاي گذاشت

ارتش آمريکا نيز از . آردستان عراق نيز ربوده شد ي ميهني ي پليس، يك عضو حزب اتحاديه به گفته
 تن ديگر در پي حمله به استان االنبار عراق خبر 22زخمي شدن  کشته شدن دو تفنگدار آمريکايي و

  .داد
هاي آشته شدگان و مجروحان اين حادثه  خانواده ما با: سخنگوي تفنگداران دريايي آمريكا اعالم آرد

  .گيرند بهترين درمان قرار مي وحان تحتمجر. آنيم ابراز همدردي مي
تفنگدار آمريكايي آه در محل درگيري زخمي شده بود،  در پي اين حمله، يك: ارتش آمريکا اعالم کرد

  .ارتش آمريکا جزيياتي از اين حمله منتشر نکرد. دست داد براثر شدت جراحات جان خود را از
ها در عراق از آغاز تهاجم نظامي به  آمريکايي تلفاتدر پي کشته شدن اين دو نظامي آمريکايي، شمار 

  .تن افزايش يافت 2368 تاکنون به 2003اين کشور در سال 
نظاميان و ارتش عراق در فلوجه دست آم يك  در درگيري ميان شبه: پليس فلوجه نيز اعالم آرد

ن خودرو در اين وي از به آتش آشيده شدن چندي. شدند غيرنظامي آشته و دو تن ديگر نيز مجروح
  .شهر خبر داد

ي  اعالم آرد آه فهرست ائتالف در آستانه ي فهرست ائتالف شيعه، در همين حال، يك عضو برجسته
  .قرار دارد وزيري حل و فصل اختالفات بر سر نامزد نخست

ي فهرست ائتالف شيعه،  تقي عضو برجسته  رضا جواد : خبرگزاري عراق گزارش داد در همين حال،
رياست جمهوري، نخست وزيري، (دولت عراق  فهرست ائتالف نامزدهاي سه پست آليدي : گفت

  .اعالم خواهد آرد را طي يك يا دو روز آينده) رياست پارلمان
هاي مرجعيت شيعه بر سر حفظ  به توصيه چنين از توافق اعضاي فهرست ائتالف براي توجه وي هم

  .وحدت و يكپارچگي خبر داد
آيت اهللا : ي عراق مدعي شد ي شيعه يكپارچه يك مقام مسوول در فهرست ائتالفدر همين حال، 

  .گيري آند وزيري عراق آناره نخست سيستاني از جعفري خواسته از نامزدي پست
ابراهيم الجعفري نخست وزير دولت موقت عراق  اهللا سيدعلي سيستاني از آيت: اين فرد مدعي شد

  .گيري آند جديد آناره  دولتوزيري خواسته تا از نامزدي نخست
مالكي از ديگر اعضاي فهرست ائتالف شيعه، قرار  منابع فهرست ائتالف يكپارچه تاآيد آردند آه جواد

  .است جانشين جعفري شود
حزب الدعوه شخص ديگري را به جاي جعفري به  :مالكي نيز روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت

  .في خواهد آردوزيري معر عنوان نامزد نخست
شيعه براي بررسي اختالف نظرها در  ي اين در حالي است آه نشست فهرست ائتالف يكپارچه
  .در تشكيل دولت جديد دارد، برگزار شد خصوص نامزدي جعفري آه سهم به سزايي در ايجاد تاخير

دولت ملي آه عراق، حمايت خود را از تشكيل  ي گفتمان ملي از سوي ديگر، صالح المطلق رييس جبهه
  .باشد، اعالم آرد هاي انتخاباتي نيز برخوردار از صالحيت
هاي آليدي عراق  به منظور بررسي نامزدي پست اي آه ي پنج جانبه چنين تاآيد آرد آه آميته وي هم

  .مواجه شدند تشكيل شده در انجام ماموريت خود با شكست
شود؛ بلكه اين امر  ها ايجاد نمي حسينيه  دموآراسي از طريق مساجد و :چنين عنوان داشت وي هم

  .نيازمند به تكيه بر تفكرات اصولي است
نيازي به حضور نيروهاي چند مليتي در عراق  چنين تصريح آرد آه براي ايجاد دولت ملي مطلق هم

  .نيست
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عراق، ابراز اميدواري آرد آه فرد ديگري آه  از سوي ديگر، طارق الهاشمي دبير آل حزب اسالمي
  .داشته باشد جانشين جعفري شود ي عراق را توانايي بيشتري در امور اداره

طرح ايجاد دولت متحد ملي همكاري خواهد  چنين خاطرنشان آرد آه حزب اسالمي براي تحقق وي هم
  .آرد

در عراق آه خواستند نامشان فاش نشود،  دو مقام شيعه: خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد
شود به نفع يك نامزد ديگر از حزب  جعفري خواسته مي اس فرمول پيشنهادي از ابراهيمبر اس: گفتند

اعالي انقالب اسالمي عراق نيز براي نامزدي عادل عبدالمهدي،  الدعوه آنار برود، در عوض مجلس
  .اين پست اعمال فشار نخواهد آرد معاون رييس جمهور براي

هنوز حتي خبري از توافق ميان حزب . بپذيرد يا خير ح راهنوز معلوم نيست آه آه آيا جعفري اين طر
  .نشده است الدعوه بر سر اين جانشيني اعالم

هاي آليدي مجلس اعالي انقالب اسالمي  شخصيت اين در حالي است آه صدر الدين القبانچي، از
  .حزب از جعفري تاآيد آرد عراق در يك آنفرانس خبري بر حمايت اين

دهي  ما هرگونه دخالت خارجي را در شكل: گفت امل خارجي در امور داخلي آشوروي با رد دخالت عو
  .اي داخلي است آنوني در رابطه با شكل دولت، مساله ي مساله. آنيم هاي آشورمان رد مي سياست

گويد آه رهبران آمريكايي  گذاران آرد عراق، مي قانون محمد عثمان از: خبرگزاري فرانسه گزارش داد
ما پنجمين ماه پس از برگزاري انتخابات را پشت سر گذاشتيم و هنوز . آردند ها را نااميد راقيوعراقي ع

  .نداريم وزير ايم و حداقل هنوز نخست در حقيقت ما حتي روند تشكيل دولت را شروع نكرده. نداريم دولت
كايي در عراق مردان آمري عراق و حتي دولت دهد آه رهبران ي ما نشان مي اين به همه: وي افزود

  .اند شكست خورده
هاي پارلماني در عراق با تشكيل  دوشنبه، سران جناح ي پارلمان در روز ي برگزاري جلسه در آستانه

  .هاي دولتي موافقت آردند ي پست درباره گيري آميسيوني براي تصميم
شيعه ديدار و در آميسيون و سران هفت حزب ائتالف  جالل طالباني رييس جمهور عراق، با اعضاي اين

قرار است تشكيل اين جلسات تا رسيدن به . تبادل نظر آرد خصوص نامزدها براي سه معاونش بحث و
  .نتيجه ادامه يابد

: اهللا العظمي سيستاني اعالم آرد ي آيت صافي، نماينده تلويزيون الشرقيه در عراق نيز به نقل از احمد
هاي  ه است؛ عدم اعتماد برسر اينكه چه آسي آرسياعتماد بوجود آمد ميان فهرست ائتالف بحران

  .خود آند پارلمان را از آن
ايجاد شده، اعالم آردند آه روز دوشنبه در  رهبران ائتالف شيعه با درخواست براي رفع بن بست

  .يابند ي پارلمان حضور مي جلسه
ي جعفري و ديگر  همشاجرات بر سر مسال آه  بودند، در صورتي مداران شيعه اعالم آرده سياست
آنند؛ اما رهبران شيعه اعالم آردند آه در اين  مي هاي سياسي حل نشود، اين جلسه را تحريم پست

  .هاي ديگر دست نيابند توافقي در خصوص جعفري و پست يابند حتي اگر به جلسه حضور مي
ري و توزيع ي موضوع جعف ما درباره: داشت مداران شيعه اظهار صباح الساعدي، يكي از سياست

ها رخ  بدون توجه به اتفاقاتي آه در اين نشست آنيم و قصد داريم هاي آليدي ديگر بحث مي پست
  .يابيم دهد، در نشست روز دوشنبه حضور مي

  .رود اعالم آرد آه آنار نمي ي چهار تلويزيون انگليس وگو با شبكه جعفري در گفت
اگر فكر آنم قبول اين مسووليت مخالف . بودم وعمن يك انتخاب دموآراتيك و مشر: وي اظهار داشت

  .پذيرم خواست مردمم است، آن را نمي
بست سياسي اين  سياسي عراق براي حل بن ها در بين رهبران ي بحث در همين حال و در بحبوحه

  .چنان ادامه دارد هم ها در اين آشور ها، حمالت و درگيري  تنش آشور،
  

   رسانه هاي جمعي درايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   فروردين26:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ آوريل 16 - ١٣٨۵ فروردين ٢7 یکشنبه

روزنامه های امروز تهران در عنوان های خبری خود از سخنان رهبر جمهوری اسالمی و :بی بی سی
گزارش رييس جمهور در اجالسی درباره فلسطينی ها که در تهران برپا شده نوشته و با عکس ها و 

هايی درباره سفر مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران از ناموفق بودن سفر وی خبر داده 
  . اند

تشکيل ستادی برای ايجاد امنيت در مرزهای شرقی کشور و از جمله سيستان و بلوجستان و ادامه 
  .استتجليل از غنی سازی اورانيوم در کشور از جمله ديگر مطالب اين روزنامه ه

 در صدر اخبار خود نوشته واکنش مقامات رسمی غربی در قبال دستيابی ايران به چرخه کامل جام جم
سوخت هسته ای اگر چه با نوعی عصبانيت همراه است، اما تاييد کننده پيروزی چشمگير ايران در 

  . فناوری صلح آميز هسته ای است
رايط پرونده هسته ای ايران را تغيير داده به  پيروزی ايران مجموعه معادالت و شجام جمبه نوشته 

طوری که اکثر مقامات غربی و نهادهای بين المللی اقدام نظامی و بلکه هرگونه تحريم عليه ايران را 
  . منتفی دانسته و خواستار حل ديپلماتيک موضوع ايران با محوريت آژانس بين المللی انرژی اتمی شدند
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ام جمعه موقت تهران گفته است بيستم فروردين از روز ملی شدن  احمد جنتی، امکيهانبه نوشته 
  .صنعت نفت مهمتر است و پيشنهاد می کنم اين روز به روز ملی فناوری نامگذاری شود

، امام جمعه موقت تهران گفته است روز اعالم موفقيت دانشمندان ايران در دستيابی کيهانبه نوشته 
  . را دارد که به اين نام نامگذاری شودبه روش غنی سازی اورانيوم ارزش آن 

آمريکا را :  اظهارات جديد وزير امورخارجه آمريکا نوشته ايران در واکنش به  از قول وزير امور خارجه شرق
  . ای بيافريند بينم که بخواهد بحران تازه در موقعيتی نمی

ات آنچه که آمريکا تاکنون در تبع: به نوشته جام جم، منوچهر متکی در حراره، پايتخت زيمبابوه، گفته
منطقه انجام داده، برای چندين دهه کافی است و ما هيچگونه ديدگاه و نگاه منفی از سوی کشورهای 

   بينيم و کشورهای منطقه از مواضع آمريکا در خصوص ايران حمايت نمی منطقه نسبت به ايران نمی
  . کنند

از فضای مقاومت و مجاهدت ملت ايران جهت  خبر داده ساخت يک سمفونی که ايرانروزنامه ای 
دستيابی به فناوری هسته ای الهام گرفته، در فروردين ماه امسال به فرجام رسيده و يکی از 

  . خوانندگان مطرح کشور خواندن اين اثر سمفونيک را به عهده خواهد گرفت
 رسيد که ايران به يکی از دو  خبر داده که سفر محمد البرادعی به تهران زمانی به پايانايرانروزنامه 

  . پيشنهاد مديرکل آژانس بين المللی آژانس بين المللی جواب مثبت داد اما پيشنهاد دوم وی را رد کرد
به نوشته اين روزنامه پيشنهاد اول رئيس آژانس اتمی که با مأموريت خارج کردن مسأله هسته ای 

ری ايران بود و پيشنهاد دوم وی درخواست تعليق ايران از بن بست به تهران آمده بود تسريع در همکا
فعاليت غنی سازی ايران يعنی پذيرش تصميمی بود که دو نهاد شورای حکام و شورای امنيت در 

  . قطعنامه و بيانيه شان گنجانده اند
تهران به پيشنهاد اول پاسخ مثبت داد و مسؤول پرونده هسته ای، علی :  نوشتهايرانروزنامه 

آمادگی جمهوری اسالمی را برای ابهام زدايی از نگاه بازرسان و گزارشگران آژانس اعالم الريجانی، 
  .گفت» نه«اما به خواسته دوم ديده بان هسته ای جواب . کرد

 خبر از تشکيل قرارگاهی برای امور امنيتی سيستان و بلوجستان و کرمان داده و از قول قدسروزنامه 
ه مرزی و مساله اتباع خارجی بايد در اين قرارگاه ها حل شود تا نا وزير کشور نوشته خلع سالح منطق

  .امنی ها پايان يابد و به قاچاق مواد مخدر، کاال و انسان پايان داده شود
 بر اساس تصميم دولت حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به کيهانبه نوشته 

  . هزار تومان تعيين شد٩۴۵ هزار تومان و حداکثر ١٣۵خدمت در سال جاری 
در سفرهای استانی در :  در گزارشی از قول يک خبرنگار که نام او مشخص نشده ذکر کرده کهکيهان

حالی که همه خبرنگاران و همراهان از پا در می آيند و به خواب می روند اما احمدی نژاد، رييس 
دقيقًا همان فرصتی بود که گروه و اين . جمهوری و چند تن از همراهانش واليبال بازی می کردند

  . خبرنگاران اعزامی، مشغول استراحت و خواب بودند
به اعتقاد من، جدا از اين که الزم است تا سفرهای استانی هيئت :  از قول اين خبرنگار نوشتهکيهان

سانه دولت و آثار و نتايج آن، به اطالع مردم رسانده شود، از سوی ديگر بايد جمعی از اصحاب قلم و ر
که دارای گوشها و چشمهای تيزتری هستند، و به اصطالح در شکار اين لحظه ها مهارت ويژه ای دارند، 

  .صحنه ها و رويدادهای ناب اين سفرها را، که معموًال از چشم عموم پنهان است، شکار کنند
  

   فروردين26:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ آوريل 15 - ١٣٨۵ فروردين ٢6 شنبه
روزنامه های امروز تهران در عنوان های خبری خود از سخنان رهبر جمهوری اسالمی و :ی سیبی ب

رييس جمهور در اجالسی درباره فلسطينی ها که در تهران برپا شده نوشته و با عکس ها و گزارش 
ده هايی درباره سفر مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران از ناموفق بودن سفر وی خبر دا

  . اند
تشکيل ستادی برای ايجاد امنيت در مرزهای شرقی کشور و از جمله سيستان و بلوجستان و ادامه 

  .تجليل از غنی سازی اورانيوم در کشور از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 در صدر اخبار خود نوشته واکنش مقامات رسمی غربی در قبال دستيابی ايران به چرخه کامل جام جم

خت هسته ای اگر چه با نوعی عصبانيت همراه است، اما تاييد کننده پيروزی چشمگير ايران در سو
  . فناوری صلح آميز هسته ای است

 پيروزی ايران مجموعه معادالت و شرايط پرونده هسته ای ايران را تغيير داده به جام جمبه نوشته 
نظامی و بلکه هرگونه تحريم عليه ايران را طوری که اکثر مقامات غربی و نهادهای بين المللی اقدام 

  . منتفی دانسته و خواستار حل ديپلماتيک موضوع ايران با محوريت آژانس بين المللی انرژی اتمی شدند
 احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران گفته است بيستم فروردين از روز ملی شدن کيهانبه نوشته 

  .ن روز به روز ملی فناوری نامگذاری شودصنعت نفت مهمتر است و پيشنهاد می کنم اي
، امام جمعه موقت تهران گفته است روز اعالم موفقيت دانشمندان ايران در دستيابی کيهانبه نوشته 

  . به روش غنی سازی اورانيوم ارزش آن را دارد که به اين نام نامگذاری شود
آمريکا را : د وزير امورخارجه آمريکا نوشته اظهارات جدي ايران در واکنش به  از قول وزير امور خارجه شرق

  . ای بيافريند بينم که بخواهد بحران تازه در موقعيتی نمی
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تبعات آنچه که آمريکا تاکنون در : به نوشته جام جم، منوچهر متکی در حراره، پايتخت زيمبابوه، گفته
ه منفی از سوی کشورهای منطقه انجام داده، برای چندين دهه کافی است و ما هيچگونه ديدگاه و نگا

   بينيم و کشورهای منطقه از مواضع آمريکا در خصوص ايران حمايت نمی منطقه نسبت به ايران نمی
  . کنند

 خبر داده ساخت يک سمفونی که از فضای مقاومت و مجاهدت ملت ايران جهت ايرانروزنامه ای 
ال به فرجام رسيده و يکی از دستيابی به فناوری هسته ای الهام گرفته، در فروردين ماه امس

  . خوانندگان مطرح کشور خواندن اين اثر سمفونيک را به عهده خواهد گرفت
 خبر داده که سفر محمد البرادعی به تهران زمانی به پايان رسيد که ايران به يکی از دو ايرانروزنامه 

  . پيشنهاد دوم وی را رد کردپيشنهاد مديرکل آژانس بين المللی آژانس بين المللی جواب مثبت داد اما 
به نوشته اين روزنامه پيشنهاد اول رئيس آژانس اتمی که با مأموريت خارج کردن مسأله هسته ای 

ايران از بن بست به تهران آمده بود تسريع در همکاری ايران بود و پيشنهاد دوم وی درخواست تعليق 
هاد شورای حکام و شورای امنيت در فعاليت غنی سازی ايران يعنی پذيرش تصميمی بود که دو ن

  . قطعنامه و بيانيه شان گنجانده اند
تهران به پيشنهاد اول پاسخ مثبت داد و مسؤول پرونده هسته ای، علی :  نوشتهايرانروزنامه 

الريجانی، آمادگی جمهوری اسالمی را برای ابهام زدايی از نگاه بازرسان و گزارشگران آژانس اعالم 
  .گفت» نه«استه دوم ديده بان هسته ای جواب اما به خو. کرد

 خبر از تشکيل قرارگاهی برای امور امنيتی سيستان و بلوجستان و کرمان داده و از قول قدسروزنامه 
وزير کشور نوشته خلع سالح منطقه مرزی و مساله اتباع خارجی بايد در اين قرارگاه ها حل شود تا نا 

  .اد مخدر، کاال و انسان پايان داده شودامنی ها پايان يابد و به قاچاق مو
 بر اساس تصميم دولت حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به کيهانبه نوشته 

  . هزار تومان تعيين شد٩۴۵ هزار تومان و حداکثر ١٣۵خدمت در سال جاری 
فرهای استانی در در س:  در گزارشی از قول يک خبرنگار که نام او مشخص نشده ذکر کرده کهکيهان

حالی که همه خبرنگاران و همراهان از پا در می آيند و به خواب می روند اما احمدی نژاد، رييس 
و اين دقيقًا همان فرصتی بود که گروه . جمهوری و چند تن از همراهانش واليبال بازی می کردند

  . خبرنگاران اعزامی، مشغول استراحت و خواب بودند
به اعتقاد من، جدا از اين که الزم است تا سفرهای استانی هيئت : برنگار نوشته از قول اين خکيهان

دولت و آثار و نتايج آن، به اطالع مردم رسانده شود، از سوی ديگر بايد جمعی از اصحاب قلم و رسانه 
 که دارای گوشها و چشمهای تيزتری هستند، و به اصطالح در شکار اين لحظه ها مهارت ويژه ای دارند،

  .صحنه ها و رويدادهای ناب اين سفرها را، که معموًال از چشم عموم پنهان است، شکار کنند
  

  نی فرورد25: رانی ایمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۶ آوريل 14 - ١٣٨۵ فروردين ٢5 جمعه

اعالم خبر دستيابی به چرخه سوخت هسته ای همزمان با دیدار محمد البرادعی دبير کل :بی بی سی
لمللی انرژی هسته ای از تهران، مذاکره ایران و آمریکا در باره عراق و باز پس گيری الیحه آژانس بين ا

  .حریم خصوصی از سوی دولت، مهمترین عناوین هفته نامه های چاپ تهران است
نشریات حامی دولت عناوین اصلی خود را به فعاليت های هسته ای ایران اختصاص داده و توليد 

سياست فعال "قيتی بزرگ توصيف کرده اند که به نوشته پرتو سخن، در سایه سوخت هسته ای را موف
  . حاصل شده است" دولت

 درصد بعد از تبليغات چند روزه از سوی محمود احمدی نژاد رئيس 6/3خبر توليد اورانيوم با درجه خلوص 
  .جمهوری ایران در مشهد اعالم شد، بازتاب گسترده ای داشته است

چاپ " هدیه به ملت"ن خبرگزاری دولتی ایران در صفحه اول خود گزارشی با عنوان  ارگاایران جمعه
کرده و به نقل از محمود احمدی نژاد، توليد سوخت هسته ای را پيشرفت و نعمتی بزرگ خوانده که 

  .مردم باید شکرش را به جای آورند
 با اعالم خبر توليد  فروردین در مراسمی رسمی در مشهد،23رئيس جمهور ایران روز چهارشنبه 

سوخت هسته ای، آن را با ملی شدن صنعت نفت مقایسه کرد و مخالفت های جهانی در باره فعاليت 
می خواهند مانع استفاده "های هسته ای را جنگ روانی از سوی کشورهایی دانست که به گفته وی 

  ."ملت از حقوق مسلم خود شوند
  مشوقان دولت

نتيجه استقامت ملت و " دفاع از عملکرد دولت پرداخته و غنی سازی را  نيز بهیالثارات و پرتو سخن
  .ارزیابی کرده اند" سياست فعال دولت

رئيس جمهور توانست بدون ایجاد بحران در کشور و : " که در قم منتشر می شود نوشته پرتو سخن
ته ای که نتيجه منطقه ماجرای هسته ای ایران را به نفع خود رقم زند و به توقف فعاليت های هس

  ." سياست های ذلت پذیرانه دولت آقای خاتمی بود، پایان دهد و پرونده را به نقطه اول باز گرداند
ملتی با داشتن ميليون : "این نشریه، تحریم اقتصادی و تهدید نظامی را ناکارآمد توصيف کرده و نوشته

 در برابر تهدیدهای امریکا و اروپا ها نفر شهادت طلب و فن آوری پيشرفته موشکی و قایق های پرنده
  ."سر تسليم فرود نخواهد آورد و از حق مسلم خود نخواهد گذشت
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 ارگان انصار حزب اهللا نيز دستيابی ایران به فناوری هسته ای را ثمره دیپلماسی اقتدار خوانده یالثارات
ارانه دولت را در چالش این دستاورد پاسخ برای کسانی است که پایمردی و دیپلماسی مقتد: "و نوشته

  ."های هسته ای بهانه تهدیدهای نظام عليه ایران عنوان می کردند
  نگرانی های هسته ای

در کنار ابراز شادمانی مقامات دولتی و نشریات طرفدار دولت، نگرانی هایی از سوی برخی کشورها در 
  .باره برنامه هسته ای ایران ابراز شده است

يل کامنين سخنگوی وزارت خارجه روسيه نسبت به خبر ایجاد چرخه کامل  از قول ميخایايران جمعه
روسيه این گام ایران را در : "غنی سازی از سوی رئيس جمهوری ایران ابراز نگرانی کرده و گفته

  ."مسيری نادرست می داند
اتمی و به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسيه، اقدام ایران مغایر قطعنامه آژانس بين المللی انرژی 

  .بيانيه شورای امنيت است
در همين حال با نزدیک شدن پایان مهلت یک ماهه شورای امنيت، محمد نبی حبيبی دبير کل حزب 

، ارگان این تشکل، بيانيه شورای امنيت در باره فعاليت های هسته ایران را الزام شماموتلفه در نشریه 
از صدور قطعنامه عليه ایران، از روی ناچاری بيانيه مخالفان بعد از مایوس شدن : "آور ندانسته و گفته

  ."صادر کرده اند و دولت چنين بيانيه ای را نخواهد پذیرفت
  مذاکره دشمنان

گروهی در مخالفت با آن . مذاکره ایران و آمریکا در باره عراق بازتاب گسترده ای در داخل داشته است
  .گو های بيشتر دانسته اندراهپيمایی کرده و برخی آن را مقدمه ای برای گفت

 در حالی که گزارش تجمع گروهی از مخالفان مذاکره با امریکا را در مقابل شورای عالی امنيت یالثارات
مذاکره نه آب : "ملی چاپ کرده از قول صادق اشک تلخ عضو شورای مرکزی انصار حزب اهللا نوشته

  "حيات است نه جام زهر
 ایران با پذیرش مذاکره، آمریکا را در باره ميزان نفوذ خود در عراق وادار به گفته این عضو انصار حزب اهللا،

  .به اعتراف کرده است
آقای اشک تلخ در عين حال تاکيد کرده که ایران با شرط خروج بی قيد و شرط امریکا از عراق در 

  .مذاکرات حضور می یابد
تعبير کرده اما "  ساله27 تابوی شکستن" در یاداشت هفتگی اش، مذاکره با امریکا را اميد جوان

  ."تابوی پيش رو هنوز مبهم است:" نوشته
 با بررسی پيشينه مذاکرات ایران و آمریکا به انتقادهایی از داخل کشور  اميد جوانیاداشت نویس

اشاره کرده که با وجود تائيد آیت اهللا علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی با مذاکره مخالفت می 
  .کنند
:"  است که نوشته بودکيهان سرمقاله حسين شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه اميد جوان اشاره

بسيار تاسف بر انگيز و تعجب آور است که در شرایط کنونی به این خواسته استراتژیک امریکا پاسخ 
  ."مثبت داده می شود و عواقب و پيامدهای آن از نگاه مسئوالن محترم کشورمان پنهان می ماند

 نيز عنوان اصلی این شماره خود را به مذاکره ایران و آمریکا در باره عراق اختصاص داده و آن را به صدا
بيشتر واکنش ها نسبت به این مذاکرات مثبت بوده و : "گفتگو بر سر منافع دو کشور ربط داده و نوشته

ير مثبتی بر روند پرونده بسياری اميدوارند که مذاکرات ایران و امریکا بر سر موضوع عراق بتواند تاث
  ."هسته ای کشور بر جای بگذارد

چرا مذاکره : "این نشریه همچنين گفته های محسن آرمين نماینده سابق مجلس را نقل کرده که گفته
  ."با امریکا در مورد مصالح عراق جایز اما برای تامين منافع ایران ممنوع است

 امریکایی ها اهل مذاکره نيستند چرا در مورد عراق با اگر: "آقای آرمين خطاب به مقامات دولتی گفته
  ."آنها مذاکره می کنيد و اگر اهل مذاکره هستند چرا در مورد مسائل ایران حاضر به مذاکره نيستند

  بایکوت حریم خصوصی
باز پس گيری الیحه حریم خصوصی از سوی دولت احمدی نژاد با واکنش منفی مواجه شده و اميد 

  .نام برده اند" بایکوت حریم خصوصی"و " بازگشت به حریم خصوصی" را با عنوان جوان و صدا آن
این الیحه با کار کارشناسی سه ساله و به منظور جلوگيری از نقض حریم خصوصی در دولت محمد 
خاتمی تهيه و به مجلس ارسال شده بود ولی نمایندگان مجلس با تقاضای استرداد از سوی دولت 

  .موافقت کردندآقای احمدی نژاد 
روشن نبودن قوانين موجود : " از قول عبداهللا رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی نوشتهاميد جوان

موجب سو استفاده های فراوانی طی سال های گذشته شده بود به همين دليل دولت خاتمی تدوین 
  ."قوانين جدید در دفاع از حریم خصوصی شهروندان را ضروری می دانست

حه حدود اختيارات نهادها و سازمان های دولتی برای ورود به حریم خصوصی مشخص شده در این الی
بود و به نوشته صدا، مردم به دليل خاطرات تلخی که از نقض حریم خصوصی داشتند از این الیحه 

  .استقبال کرده بودند
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روزنامه های صبح امروز در ادامه گزارش های خود درباره دستيابی به چرخه توليد سوخت :بی بی سی
هسته ای، برای دومين روز پياپی از تجليل ها و ستايش ها و اظهارنظرهای تائيد کننده توسط افراد 

م در ايران، مختلف کشور خبر داده اند و انتقاد از واکنش های جهانی نسبت به غنی سازی اورانيو
گمانه زنی هايی درباره سفر مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران و مضمون مذاکرات وی با 

مقامات ايرانی، خبر تاييد دوباره حکم اعدام احمد باطبی دانشجويی که از شش سال پيش در زندان 
  .است را نيز منعکس کرده اند

 عناوين درشت به انعکاس موفقيت دولت در توليد سوخت در حالی که روزنامه های هوادار دولت با
 از کسانی که سعی می کنند اين موفقيت را کوچک نشان دهند انتقاد کيهانهسته ای ادامه داده اند 

  . کرده است
 در صدر گزارش های خود نوشته ورود ايران به باشگاه کشورهای هسته ای جهان که توسط جام جم

طور رسمی اعالم شده بود، با بازتاب وسيع در سطح مقامات و رسانه رييس جمهوری کشورمان به 
  . های بين المللی به ويژه غرب و منطقه همراه شد

به نوشته اين روزنامه در البه الی واکنش مقامات و رسانه های غربی ، اين واقعيت غيرقابل انکار وجود 
 اين موفقيت بزرگ را نداشته اند؛ انگار که برای دارد که آنها غافلگير شده اند و انتظار دستيابی ايران به

  .آنها خيلی زود دير شد
 از قول يک نماينده محافظه کار مجلس نوشته اعالم خبر خوش هسته ای حق هاشمی آفتاب يزد

  . رفسنجانی بود
ه به نوشته اين روزنامه، نماينده مهاباد گفته در انتشار اين خبر نبايد نقش دولت های سابق را ناديد

  .گرفت
 دفتر وی آن را تصحيح کرده شرق در نقل گفته ای منسوب به محمد خاتمی که به نوشته کيهاناما 

است انتقاد کرده که چرا رييس جمهور سابق فاش نکرده که تعليقی دو ساله ای که به تصميم آن 
  .دولت در غنی سازی پيش آمد موجب تاخير در موفقيت دانشمندان ايرانی شده است

 ساعت پس از ترکيدن چرخ هواپيمای حامل حداد عادل، رييس ۴٨ خبر داده کمتر از همبستگیمه روزنا
مجلس شورای اسالمی، هواپيمای حامل هاشمی رفسنجانی نيز که قصد داشت وی را ديروز به 

  . سوريه ببرد، دچار نقص فنی شد
يص داده شد که موجب  نوشته علت نقص هواپيما پمپ هيدروليک آن تشخسرمايهروزنامه اقتصادی 

  . شد رييس مجمع تشخيص مصلحت با چهل و هشت ساعت تاخير راهی سوريه شود
 خبر داده که آقای هاشمی در مصاحبه با يک روزنامه چاپ رياض گفته است عربستان آفتاب يزد

  . سعودی می تواند در مذاکرات ايران و آمريکا نقش مثبت ايفا کند
خيص مصلحت نظام نوشته ايران حاضر به گفتگو با آمريکا در مسايل  از قول رييس مجمع تششرقاما 

  . هسته ای نيست
 ٧٨ از قول وکيل مدافع احمد باطبی دانشجويی که در جريان حوادث کوی دانشگاه در سال اعتماد

 هيات تشخيص ديوان عالی ١٣دستگير شده بود، از تاييد اصل حکم اعدام موکلش از سوی شعبه 
  . استکشور خبر داده 

ديوان عالی کشور بدون هيچ گونه :  با ابراز تاسف از اين مسئله گفتاعتمادخليل بهراميان به نوشته 
 سال حبس تقليل ١۵استدالل قانونی رای بدوی را تاييد کرد اما با موافقت مقام رهبری حکم وی به 

  .پيدا کرده است
   نيست  مطلق  بيان  و آزادی  مطبوعات  سعيد مرتضوی دادستان تهران گفته است آزادیشرقبه نوشته 
  .   است  و قانونی  شرعی  موازين  رعايت و مقيد به

   و هر گرايشی  با هر نام  که  ای  گفته از هر روزنامه  خبرنگاران  در جمعاعتماد به نوشته  آقای مرتضوی
  .  کنيم  می  کند استقبال  آنها کمک  و رونق  مطبوعات  تنوع منتشر شود و به

 محمد رضا خاتمی، نايب رييس اعتماد ملیاين گفته در حالی منتشر می شود که به نوشته روزنامه 
، ديروز برای ادای توضيحات درباره گفته هايش در مشارکتسابق مجلس و مدير روزنامه توقيف شده 

  . دوران تحصن نمايندگان اصالح طلب مجلس به دادگاه احضار شده است
يدگی به اتهام آقای خاتمی به علت غيبت بازپرس به زمانی ديگر موکول شده  رسرسالتبه نوشته 

  .است
 خبر داده که جلسه اهدای جوايزی در دانشگاه عالمه طباطبايی با اعتراض دانشجويان به همبستگی

محروميت يکی از استادانشان از تدريس و جواب سرد رييس دانشگاه به آنان به تظاهرات وسيعی 
ت که در پايان آن دانشجويان با شعارهای تند خواستار استعفای رييس دانشگاه شده کشيده شده اس

  . اند
 حجت االسالم شريعتی رييس اين دانشگاه در پاسخ اعتراض شفاهی همبستگیبه نوشته 

اين گفته وی . دانشجويان گفته است تسليم زور نمی شود و به اجرای مقررات ادامه می دهد
 در محوطه دانشگاه کشانده است تا سرانجام رييس دانشگاه پذيرفته که با دانشجويان را به تجمع

  .نمايندگان دانشجويان گفتگو کند
 گزارشی درباره انتقاد سنت گرايان از وضع پوشش و حجاب زنان را در صدر اخبار خود آورده و اعتماد

ژاد به سخت گيری نوشته در زمان انتخابات رياست جمهوری گفته می شد روی کار آمدن احمدی ن
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هايی در زمينه مسائل اجتماعی منجر می شود ولی در ماه های گذشته تالش تازه ای از سوی دولت 
  . در اين زمينه ديده نشده است

 با اشاره به گفته های چند روز گذشته نمايندگان مجلس و شورای شهر تهران در اعتمادگزارشگر 
   تذکر مکتوب  در يک  هم  مجلس  از نمايندگان  جمعی شتهاعتراض به بدحجابی تابستانی نوشته روز گذ

   با ارزش  آن  تعارض  به  با توجه  بدحجابی  با پديده  انتظامی  نيروی  وزير کشور خواستار برخورد قاطع به
ها منتظرند ببينند آيا   شدند و به اين ترتيب در آستانه فصل گرم خيلی  اجتماعی  و امنيت  اسالمی های
  . يا نه  خواهد پيوست  وقوع  به  ناظران بينی  و پيش   انتخابات  زمان  به  مربوط عاتشاي

  
   فروردين23:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ آوريل ١2 - ١٣٨۵ فروردين ٢3 شنبهچهار
روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی و مقاالت خود را به اعالم آغاز غنی :بی بی سی
يوم و کامل شدن چرخه سوخت اختصاص داده اند و در مطالب ديگر خود اعتراض نمايندگان سازی اوران

مجلس به نا آمنی استان سيستان و بلوجستان، اعتراض نمايندگان مجلس و شورای شهر تهران به 
لباس های غيراسالمی در آستانه تابستان و دستگيری رهبر سلسله دارويش گنابادی را گزارش کرده 

  .اند
اظهارات محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری را در " آبشار هسته ای ايران کامل شد" با عنوان هانکي

  . صدر اخبار خود نقل کرده است
زمزمه خبر خوش نفت "همين روزنامه اخبار مربوط به افزايش بهای نفت در بازارهای جهانی را با عنوان 

زايش را با انتشار اخبار مربوط به غنی سازی اورانيوم چاپ کرده و اين اف" را به باالی هفتاد دالر رساند
  . در ايران مرتبط دانسته است

اهللا " با تيتر جوان، "فناوری چرخه سوخت کامل شد" روزنامه ديگر صبح با عنوان جمهوری اسالمی
همين " ايران به باشگاه اتمی پيوست"  با عنوان همبستگی، "اکبر، ايران هشتمين کشور اتمی جهان

  . ارش را باالی صفحات اول خود منعکس کرده اندگز
در صدر " جهش هسته ای ايران" مصاحبه هاشمی رفسنجانی با خبرگزاری کويت را با عنوان اعتماد

   در وضعيت  ايران  تی  هسته اخبار خود آورده و از زبان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته پرونده
   پيگيری  را از نزديک  پرونده  اين  بزرگ  های  قدرت ين است که تمامی ا  است و علت  بسيار پيچيده کنونی
  .   است  خود بسيار جدی  مشروع  از حق  نيز در دفاع  کنند و ايران می

 حضور   به  با توجه  هسته ای  پرونده  آينده  در خصوص بينی  گفته پيش   آقای رفسنجانیاعتمادبه نوشته 
  .   است  مشکل  مساله ر اين موثر د  طرف  از يک بيش

خبر خوش هسته ای " با چاپ عکس هايی از احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی با عنوان آفتاب يزد
گزارش های مربوط به آغاز غنی سازی اورانيوم در نطنز را منعکس کرده " رفسنجانی و احمدی نژاد

  .است
 از   خبر داده که تعدادیاعتمادران در آستانه سفر مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی به ته

 با ورود   همزمان  تجمعی  برگزاری  تدارک  در حال  کارگری های  و اتحاديه   و طالب  دانشجويی های تشکل
  .  هستند  اتمی  انرژی  المللی  بين  آژانس  غير قانونی  اقدامات  به  در اعتراض  تهران  به البرادعی
   انرژی  آژانس  عملکرد غير حقوقی  به  ها گفته اند اين تجمع در اعتراض  تشکل  اين  از نمايندگان تعدادی
   تجمعی  ای  آميز هسته  صلح  انرژی  به  کشور در دستيابی  از حق  و در دفاع  و شخص البرادعی اتمی

   با مقامات  وی  مذاکرات  احتماال محل  که  ملی  امنيت  عالی  دفتر شورای  در مقابل  دانشجويی مردمی
  . برگزار خواهند شد  است ايرانی
 نوشته غالمرضا مصباحی مقدم، نماينده تهران، خواستار آن شد تا مجلس هر چه زودتر طرحی شرق

  . درخصوص نحوه پوشش و حجاب به تصويب برساند
  . اين پيشنهاد در آستانه فرارسيدن فصل گرما مطرح شده است

ه از اواخر ارديبهشت و اوايل خردادماه بحث پوشش جوانان دختر و  تاکيد کرده که اگرچه هر سالشرق
پسر مطرح می شد اما اين بار نمايندگان پيش از فرارسيدن فصل گرما هشدار می دهند که امسال بايد 

  . با تصويب قانون مانع از بروز پديده بدحجابی جوانان دختر و پسر شد
نگی مجلس هم به انتقاد از کسانی پرداخته که  عماد افروغ، رييس کميسيون فرهشرقبه نوشته 

  . می خواهند اين مقوالت را سياسی جلوه دهند
 يکی از اعضای شورای شهر تهران هم گفته است برخی از جوانان از خط قرمز آفتاب يزدبه نوشته 

  . پوشش عبور کرده اند
های   روش    به  بازگشت الف از زبان نادر شريعتمداری، عضو شورای شهر تهران، نوشته مخاعتماد ملی

   انفعال  دچار يک  انتظامی  مسئوالن رسد که  نظر می  حاضر نيز به  اما درحال خشن گذشته هستيم
   حال  چيز به  همه کنند بلکه  را مشخص می   چارچوبی دهند و نه  می  تذکری اند و نه  شده   جدی خيلی

  .  جفاست  واقعا يک  و اين خود رها شده
 نماينده مجلس به رييس جمهوری درباره ١٧٧ از نامه همشهری و ايرانحالی که روزنامه های در 

 از قول فرمانده نيروی انتظامی نوشته آفتاب يزدناامنی استان سيستان و بلوجستان خبر داده اند، 
  . هيچ يک از گروگانگيرهای آن استان دستگير نشده است 
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 علت نا امنی سيستان و بلوجستان را در آن ديده که زد آفتاب يسردار احمدی مقدم به نوشته
  . مرزهای کشورهای همسايه ايران کنترل نمی شود

 خبر داده که عامل قتل محافظ رييس جمهوری در روستايی در سيستان دستگير جواندر همين حال 
  .شده است

 دستور   به گنابادی   دراويش اللهی  نعمت  سلسله ، رييس  خبر داده که احمد شريعتاعتماد ملی
  .  شد  زندان  روانه  قم  دادسرای بازپرس

، امير   غالمرضا حکيمی  نام  خود به  از وکالی  چهار تن  همراه  به به گزارش اين روزنامه، احمد شريعت
 از   پس  پرونده  بازپرس کند که  می   مراجعه  قم  دادسرای  به  و فرشيد يداللهی ، اميد بهروزی اسالمی

 وکال خودداری می کند برای آقای شريعت وثيقه ای تعيين می کند و وقتی دراويش با   از پذيرش اينکه
سند به دادسرا مراجعه می کنند هيچ کدام از اسناد پذيرفته نمی شود و در نتيجه شريعت به زندان 

  . منتقل می شود
اتفاق اتفاق افتاد که به مجروح ماه گذشته بر سر تصرف خانقاه دراويش در قم زدوخوردی در آن شهر 

  .شدن عده زيادی انجاميد
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