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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

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 خواهد سازي اورانيوم توسط ايران را مي اروپا تعطيلي غني:هاي غربي ديپلمات
  2005 آپریل 15  - ١٣٨۴ نی فرورد26ه جمع

بر موضع خود " بسيار محكم"ي اروپايي اظهار داشتند اتحاديه اروپا همچنان ها ديپلمات: خبرگزاري فارس
 .سازي اورانيوم پايبند است مبني بر دست آشيدن آامل ايران از برنامه غني

يك ديپلمات اروپايي شب گذشته در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه با اعالم اينكه مذاآرات گروه آاري 
شنبه در ژنو برگزار شود اظهار  و ايران قرار است روز سه) ان و فرانسهانگليس، آلم(آشورهاي اروپايي 

سازي اورانيوم همچنان پايبند  هاي غني داشت آشورهاي اروپايي بر دست آشيدن آامل ايران از برنامه
 . هستند

اي به گفته اين ديپلمات اروپايي، اين مذاآرات در حالي برگزار خواهد شد آه مذاآرات مقامات ارشد وزر
 . در لندن برگزار شود)  ارديبهشت9( آوريل 29امور خارجه طرفين قرار است در 

بر اساس اين گزارش، ايران در مذاآرات ماه گذشته آه در پاريس برگزار شد خواستار آسب مجوز براي 
المللي انرژي اتمي شده  هاي آوچك و تحت نظارت آژانس بين شده ضعيف در مقياس توليد اورانيوم غني

 . ود و آشورهاي اروپايي با مورد بررسي قرار دادن اين پيشنهاد موافقت آردندب
بر اساس طرح ارائه شده توسط ايران در اين نشست، ايران تنها قادر به استفاده از تعداد آمي 

 . شده هستند ها داراي قابليت بازيافت اورانيوم غني اين دستگاه. هاي سانتريفيوژ خواهد بود دستگاه
هاي عيني از سوي  اآنون به دنبال آنچه از آن بعنوان تضمين اس اين گزارش، اتحاديه اروپا همبر اس

 . شود، است تهران ياد مي
رييس جمهوري فرانسه " ژاك شيراك"اند  هاي اروپايي اظهار داشته بر اساس اين گزارش، برخي ديپلمات

 اظهار داشت فرانسه با اين مساله رييس جمهوري ايران" محمد خاتمي"در ماه فوريه در ديدار با 
 . هاي عيني باشد المللي انرژي اتمي تعيين آننده اين تضمين موافقت خواهد آرد آه آژانس بين
  ها معتقدند مساله اينگونه نبوده است و شيراك تنها اظهار داشته اين درحالي است آه ديگر ديپلمات

 . ني نقش خواهد داشتهاي عي است آژانس انرژي اتمي نيز در تعيين تضمين
آند توافق بهتري از سوي آژانس انرژي  اند ايران احساس مي هاي غير اروپايي نيز اعالم آرده ديپلمات

 . اتمي در مقايسه با اتحاديه اروپا بدست خواهد آورد
هاي عيني توسط آژانس تنها يك  يك ديپلمات اروپايي نيز در اين زمينه اظهار داشت ايده تعيين تضمين

 . يشنهاد بود آه در مذاآرات پاريس مطرح شد و مورد قبول قرار نگرفتپ
المللي مطالعات  موسسه بين"آارشناس منع گسترش تسليحات آشتار جمعي در " گري سامور"

نيز اظهار داشت آشورهاي اروپايي تنها بمنظور روشي جهت ادامه مذاآرات با بررسي " استراتژيك لندن
 . اند هاي آوچك از سوي تهران موافقت آرده شده ضعيف در مقياس غنيپيشنهاد توليد اورانيوم 

وي اظهار داشت ايرانيان در تالشند تعداد سانتريفيوژهاي خود را به حد مورد نياز براي ساخت 
 . اي در هر سال بدست آورد هاي هسته سالح

ي به اين دليل آه اگر برخي ديگر از مسوالن نزديك به مذاآرات نيز اظهار داشتند، آشورهاي اروپاي
شده ضعيف در مقياس آوچك ايران  آارشناسان راه حلي براي نظارت بر تاسيسات توليد اورانيوم غني

 . اند بيابند، ديگر دليلي براي مخالفت با آن وجود نخواهد داشت، با بررسي اين پيشنهاد موافقت آرده
 آمريكا ممكن است درصورتي آه ايران اند اين درحالي است آه برخي مقامات آمريكايي اعالم آرده

 به حمايت از طرح اعطاي امتياز اروپا به ايران در قبال  سازي را بيابد، اجازه نگهداري هرگونه برنامه غني
 . سازي اورانيوم پايان خواهد داد هاي غني متوقف آردن برنامه

سازي  ه فعاليتهاي مربوط به غنيتهران در ماه نوامبر توافق آرد در اقدامي اعتمادساز به طور موقت هم
 . خود را به حال تعليق درآورد اما اروپاييها خواستار تعليق دائم اين فعاليتها هستند

ها براي مسلط  مقامات جمهوري اسالمي ايران همچنان بر موضع ايران در دست برنداشتن از تالش
 فرانسه و انگليس بوده است، سازي اورانيوم آه مورد درخواست سه آشور آلمان، شدن بر چرخه غني

 . اند تاآيد آرده
  

هاي اسراييل مبني بر اين آه  سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در واآنش به ادعا: خبرگزاري فارس
ايران براي توليد بمب اتمي به نقطه غير قابل بازگشت نزديك شده است، گفت، تهران براي توسعه 

 .سال وقت نياز دارداي خود، دست آم به پنج  برنامه هسته
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اي  هاي هسته هاي اسراييل درباره برنامه ريچارد بوچر امروز در رد ادعا" محيط"به گزارش پايگاه اينترنتي 
از اند آه ايران تا آغ هاي بسيار به اين نتيجه رسيده هاي اطالعاتي ما پس از ارزيابي سازمان«: ايران گفت

 » .تواند به تسليحات اتمي دست يابد دهه آينده نمي
جرج بوش «: محيط به نقل از خبرگزاري چين به نقل از اسكات مكالن سخنگوي آاخ سفيد نيز نوشت

رييس جمهور آمريكا روز دوشنبه گذشته در ديدار با آرييل شارون نخست وزير اسراييل در تگزاس، به 
هاي ديپلماتيك براي قانع آردن ايران به آنچه توسعه ندادن  اهكارآگاهي وي رسانده است آه او از ر
 » .آند تسليحات اتمي ناميد، استفاده مي

وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين آه شارون در ديدار با بوش به وي پيشنهاد آرده است تا به 
ور آمريكا با هنگامي آه جرج بوش رييس جمه«: اي ايران حمله نظامي آند، گفت هاي هسته سايت

هاي اروپا  اي ايران سخن گفت، شارون از اهميت آمك به تالش هاي هسته آرييل شارون درباره توانايي
 » .صحبت آرد

هاي ديپلماتيك اروپا براي جلوگيري از دستيابي  واشنگتن از تالش«: سخنگوي آاخ سفيد تصريح آرد
 » .آند اي حمايت مي ايران به تسليحات هسته

مقامات هيات «: چاپ سرزمينهاي اشغالي در شماره روز گذشته خود نوشت» وزالم پستجر«روزنامه 
اي اختصاص داشت و به  شنبه به طور آامل به مسائل منطقه وگوهاي روز سه همراه شارون گفتند گفت

اي ايران و پاسخهاي احتمالي به ادامه تالش ايران براي دستيابي به توان توليد سالح  مساله هسته
 » .اي توجه خاصي شد هسته

گيري براي اين آه چه زماني مساله  مقامات ارشد اسراييلي روز سه شنبه گذشته نيز گفتند تصميم
ها ارجاع شود، نبايد تا ابد طول  اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل براي اعمال برخي تحريم هسته
 . بكشد

يابد، بلكه اين  اي دست مي ني به بمب هستهبه گفته آنها، مساله اصلي اين نيست آه ايران چه زما
دهد آه در آينده به  رسد و فناوري را توسعه مي مي» نقطه غيرقابل بازگشت«است آه چه زماني به 

 . دهد آن اجازه ساخت چنين بمبي را مي
هاي هوايي  ، نخست وزير رژيم صهيونيستي عكس"آريل شارون"اين در حالي است آه وابسته نظامي 

، رييس "جرج بوش"اي ايران را در نشست شارون با  ات جاسوسي از تاسيسات هستهو اطالع
 . جمهوري آمريكا ارائه آرده است

آه در مذاآرات روز دوشنبه بوش و » يوآو گاالن«به گزارش روز گذشته راديو رژيم صهيونيستي، ژنرال 
هاي  ري شده توسط سرويسآو ها را به همراه اطالعات جمع شارون در تگزاس حضور داشت، اين عكس
 . اي تهران به بوش ارائه آرد جاسوسي اسراييل در مورد برنامه هسته
دهد برنامه  ها نشان مي اي نكرد، گفت اين عكس ها اشاره اين راديو آه به چگونگي گرفتن اين عكس

 . اي قرار دارد اي ايران در مرحله بسيار پيشرفته هسته
اي در دآترين دفاعي آن جايي ندارد و  م آرده است، سالح هستهجمهوري اسالمي ايران بارها اعال

داند و از اين حق خود دست برنخواهد  اي را حق مشروع خود مي آميز از انرژي هسته استفاده صلح
 . داشت

گيرد آه رژيم صهيونيستي با داشتن  اي ايران در حالي صورت مي اين ديدارها درباره برنامه هسته
المللي قرار ندارد، بزرگترين تهديد آننده  اي آه تحت هيچ نظارت بين هاي هسته زرادخانه غني سالح
 100زنند اين رژيم در حال حاضر حدود  آارشناسان تخمين مي. رود اي بشمار مي صلح جهاني و منطقه

 .  آالهك اتمي در اختيار دارد200تا 
سازي  ن تنها يك گام فني با غني، رييس جمهوري آمريكا گفت ايرا"جرج بوش"شارون روز دوشنبه به 

 . اي است اي آار ساده اورانيوم فاصله دارد و از اين نقطه دستيابي به توان هسته
وگوها همچنين بر  اين گفت. شارون، چني و آبرامز را براي صرف ناهار در محل اقامت خود مالقات آرد

چني و آبرامز در مذاآرات شارون با . وداي از جمله اوضاع در لبنان و سوريه متمرآز ب مسائل ديگر منطقه
 . بوش در باغ تگزاس شرآت آردند

  
  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 

  
 ايران آسيب پذيرتر از آره شمالى است: وزير خارجه آمريكا

  2005 آپریل 15  - ١٣٨۴ نی فرورد26ه جمع
 رايس، وزير امور خارجه آمريكا، در ارتباط با برنامه مشاجره برانگيز اتمى جمهورى آانداليزا:رادیو آلمان

وى در گفتگويى با نشريه . اسالمى، تهديد ارجاع پرونده اتمى اين آشور به شوراى امنيت را تكرار آرد
Wall Street Journalسال  تصريح نمود آه در صورت نافرجام ماندن مذاآرات اتمى، بايد در تابستان 

جارى، برآوردى از آل مسئله صورت گرفته و راه حل ارجاع اين قضيه به شوراى امنيت را مورد بحث قرار 
 . داد

در حاليكه آمريكا ديرزمانى است آه با پيش آشيدن مسئله غنى سازى اورانيوم، ايران را خطر بالقوه 
ازى اورانيوم را حق خود اى براى امنيت جهان ميداند، جمهورى اسالمى، برنامه اتمى و غنى س

 . دانسته و با رد اتهامهاى آمريكا مدعى اند آه در نهايت، هدفى جز مصالح ملت ايران را در سر ندارند
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البته موضع آمريكا در قبال مشاجرات درباره برنامه اتمى جمهورى اسالمى، پس از آشاآشهاى بسيار 
سه آشور آلمان، . ر اين زمينه همسو شدبا چرخشى واضح با تالشهاى ديپپلماتيك اروپاييها و د

فرانسه و بريتانيا به نمايندگى از اتحاديه اروپا، برآنند تا با مصالحه و گفتگو و ارائه پيشنهادهاى تشويق 
 .آميز اقتصادى، ايران را از ادامه برنامه اتمى خود بازدارند

، با ديگر ارجاع اين پرونده به شوراى آانداليزا رايس با اينكه از سويى مذآرات مزبور را سياسيتى خواند
 .مطرح آرد» يك انتخاب«امنيت سازمان ملل را به عنوان 

من نميخواهم “:  در رابطه با برنامه اتمى ايران اظهار داشتWall Street Journalوى در گفتگوى خود با 
ن مسئله را ارزيابى ولى معتقدم آه ما در تابستان سال جارى بايد اي. از هيچ زمان معيينى سخن بگويم

 ”.بايد ببينيم آه در آجاى موضوع قرار داريم و قرار است در اين رابطه چه راهى را انتخاب آنيم. آنيم
وزير خارجه آمريكا افزود، آمريكا تمامى تالش خود را براى متقاعد آردن متحدان اروپاييش بكار خواهد 

 .را انتخاب آرد» شوراى امنيت«ذاآرات، بايد گزينه برد، تا آنها دريابند آه در نهايت و درصورت شكست م
به گفته . در مقابل، اروپاييها هم به پيشنهاد مزبور واآنشى مثبت نشان داده و آن را راه درستى ميدانند

وى همچنين به تفاوت ايران . وزير خارجه آمريكا، هيچكس نميخواهد آه ايران به قدرتى اتمى بدل شود
استا اشاره آرد و گفت، ايران احتماال آسيبپذيرتر از آره شمالى است، چرا آه و آره شمالى در اين ر

 . اين آشور توان تحمل انزواى آامل جهانى و تحريم شوراى امنيت را همچون آره شمالى ندارد
وزير خارجه آمريكا از اين رو، بر اين باور است آه نقش شوراى امنيت و دخالتش در اين موضوع ميتواند 

 . ير سياست جمهورى اسالمى موثر واقع شوددر تغي
رايس با نگاهى به تحوالت پديدآمده در آشورهاى واقع در خاورميانه مانند عراق، افغانستان و 

آشورهاى آسياى مرآزى معتقد است آه ايران نميتواند از اين تحوالت مصون بماند و الجرم تحت تاثير 
 .  قرار خواهد گرفت

  
   آن در مورد مهمترين تحوالت ايران مواضع رژيم و جناحهاي

  
 : رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام عصر پنجشنبه گفت" اآبر هاشمي رفسنجاني

 . تر شود هاي موجود موجب شده است تا آمدنم در عرصه انتخابات رياست جمهوري جدي دلواپسي
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: گفت افزود تخاباتي دفتر تحكيم وحدت در حسينيه جماران سخن ميوي آه دراولين آنگره راهبردي ان
ها و ضد انقالب در داخل و خارج تالش  بينم و براساس آن غربي شرايط اطراف خود را خيلي روشن مي

دارند تا به سه هدف خود يعني حداقل مشارآت و حضور مردم، حداقل راي رييس جمهوري آينده و 
 .  در جامعه برسندايجاد حداآثر تنازع و تنش

ما بايد درمقابل اين اهداف، عاقالنه عمل آنيم و اين عمل : رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت
 . رسيدن به حداآثر مشارآت انتخاب رييس جمهوري با راي خوب و تنش آمتر در جامعه است

ند ولي با دشمنان در برخورد با ما خيلي جدي هست: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح آرد
 . توانيم در مقابل اين خطرات مقابله و ايستادگي آنيم هوشياري مردم و به خصوص دانشگاهيان مي

 
: افزود) طيف شيراز( وي عصر روز پنجشنبه در اولين آنگره راهبردي انتخاباتي دفتر تحكيم وحدت 

اي آه در  ست ولي اليحهاند حرآت جديدي ني ها حرآتي را آه در آنگره اين آشور شروع آرده آمريكايي
خواهد در آنار ضدانقالب با ما مبارزه آند دست ما را  صدد تصويب آن هستند آه مطابق آن آمريكا مي

 . براي مقابله باز خواهد گذاشت
هاشمي رفسنجاني با بيان اين مطلب آه در صورت پايين بودن راي يك رييس جمهوري، معرفي آردن 

خواهد با راي مردم در امور  رييس جمهوري آه مي: ل خواهد بود، گفتوي به عنوان نماينده مردم مشك
 . تواند از اقتدار چنداني در امور برخوردار باشد آنان تصرف آند در صورت آم بودن راي نمي

هنوز هم نظر قبلي خود را مبني بر اين آه شخصيت ديگري بتواند پست رياست جمهوري را : وي افزود
 . ي مطابق يك نظرسنجي يك مقدار اميدم در اين ارتباط آم شده استبر عهده بگيرد دارم ول

با توجه به مسايل پيش گفته و اين آه با حضور بنده : رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح آرد
شود، اآنون  يك مقدار آراي انتخاباتي باالتر و بيشتر خواهد شد و همچنين تنازعات در جامعه آم مي

آننده من  آنم و اينها عوامل تشويق حضور خود در عرصه انتخابات احساس ميوظيفه سنگيني براي 
 . است

وي با بيان اين آه دمكراسي واقعي موقعي است آه آراي قابل قبولي در انتخابات در جامعه وجود 
ها را اعالم و به سواالت  اگر تصميم بنده براي آمدن قطعي شد آن وقت برنامه: داشته باشد، تصريح آرد

 . دهند اسخ خواهم داد تا مردم بدانند به چه آسي راي ميپ
هاي سياسي  بنده در زمينه برنامه: هاي سياسي خود گفت هاشمي رفسنجاني در ارتباط با برنامه

پسندم و نه شانتاژ و فشارهاي بي ربط را آه بتواند مديريت را از آار واقعي  بطور جدي فضاي باز را مي
 . گاهي جدا آندبه خصوص در محيطهاي دانش

خواهيم براي چهار يا هشت سال بصورت  اگر ما مي: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح آرد
باندي عمل آنيم و آساني آه سرآار هستند همه چيز را از آن خود بدانند و طرف مقابل خود را محروم 

 . آنند اين مقدمه هر بال و مصيبتي براي آشور است
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 در مسايل اقتصادي نيز بنده همان نظرات قبلي را دارم و معتقدم آه حل :هاشمي رفسنجاني افزود
گذاري داخلي و خارجي جدي و ايجاد فضاي آار واقعي  مشكالت مردم از طريق توسعه،توليد و سرمايه

هاي موجود ما در صورت اعمال چنين ديدگاهي حتي به نيروي آار  براي مردم است و با توجه به ظرفيت
 . ياز خواهيم داشتبيشتري نيز ن

وي با بيان اين آه براي عملي شدن چنين ديدگاهي بايد بخش خصوصي نيز فعال باشد، افزود، حضور 
بخش خصوصي در امور بايد با يك سياست درست انجام شود تا از فراهم شدن زمينه براي فساد، باند 

 . بازي و غيره جلوگيري شود
 :  ديگري از سخنان خود تصريح آرداين مقام مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش

بنده به يك اصل فكري جدي معتقدم و آن اين است آه بايد آادرسازي آنيم تا از درون جامعه نيروي 
ها داشته باشيم و مردم احساس نكنند آه فقط چند نفر محدود هستند آه  آافي براي حضور در صحنه

 . توانند امور را اداره آنند مي
آنم اگر وارد عرصه   بيان اين آه اين امر براي من يك اصل جدي است و فكر ميهاشمي رفسنجاني با

سال  ۵٠  بنده : انتخابات شوم در اين نظريه شكست خورده و اين به نفع انقالب و آشور نيست، افزود
آنم آه بايد مقدار زمان بعدي را در  دار فعاليت دارم و فكر مي است آه در مسايل سياسي استرس

 . ديگران قرار دهماختيار 
هاي زشت  اين امر يكي از مغالطه: اي گفت هاي زنجيره وي در ادامه سخنان خود در ارتباط با موضوع قتل

تاريخ است و اگر اين منطق حاآم باشد آه بايد دولت قبلي را در آارهاي دولت بعدي موثر دانست پس 
 . ي نسبت داددر آن صورت آارهاي خوب دولت بعدي را هم بايد به دولت قبل

اين آه يك جنايتي در دوران دولتي : هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت
انجام شود بايد مسوول و پاسخگوي آن هم همان دولت وقت باشد و آار خوبي آه آقاي خاتمي آردند، 

 . ايستادگي در برابر اين امر بود اما در زمينه جريان بعدي خوب عمل نشد
اميدوارم هر آسي آه رييس جمهوري شد با معيارهاي اعتدالي جامعه را اداره آند و ما از : وي افزود

هاي افراطي نشاط مقطعي در جامعه ايجاد شد ولي  افراط و تفريط ضربه خورديم و اگر چه بر اثر حرآت
 . در نهايت از هر دو طرف هم مانديم

 به ويژه در محيط تحصيلي جدي است و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين آه انضباط
 : نظمي موجب ضايع شدن حق ديگران خواهد شد، تصريح آرد بي

تير دانشجويان به دنبال بستن يك روزنامه و طرف مقابل آنان هر دو زشت بود و بايد  ١٨  اقدام 
 . رسيدند دانشجويان با شجاعت و آار قانوني خود به اهداف مورد نظر مي

هاي ما براساس منطق،استدالل و بدون بيراهه رفتن آه اشكال قانوني   فضاي دانشگاهبايد: وي افزود
دارد، باشد و در آن صورت برخورد صورت گرفته محكوم است و اگر جواني آردن به معني اين است آه 

 . انسان قانون را رعايت نكند اين امر نه به نفع دانشجو و نه به نفع دانشگاه خواهد بود
ايشان از دوستان قديم و خوب ما است و در : نجاني در ارتباط با آقاي عبداهللا نوري گفتهاشمي رفس

گيري تماس گرفتم و وي  ارتباط با موضوع محاآمه آقاي نوري بنده با رييس دادگاه براي پرهيز از سخت
 آنند و در خواهند قبل از محاآمه آنها را منتشر اند و مي گفتند آقاي نوري دفاعيات تندي آماده آرده

 . گيري نخواهد شد صورت انصراف از اين موضوع در پرونده سخت
من موضوع دفاعيات را با آقاي نوري در ميان گذاشتم و ايشان قول داد آه از انتشار : وي در ادامه افزود

 . گزارش خودداري آنند ولي اين امر عملي نشد
 فروردين با شعار جنبش  ٢۶ تا  ٢۵  )  شيرازطيف( اولين آنگره راهبردي انتخاباتي دفتر تحكيم وحدت 

دانشجويي در پرتو همبستگي عمومي، ايمان، اميد و آزادي انتخابات ملي در حسينيه جماران تهران 
 . برگزار شد

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
حداقل يك غيرنظامي در ) جمعه(، امروز در اثر انفجار سه بمب آه در آنار جاده آار گذاشته شده بود

 . بغداد آشته و هشت تن زخمي شدند
  2005 آپریل 15  - ١٣٨۴ نی فرورد26ه جمع

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، يك بمب در نزديكي ) ايسنا( ايران  به گزارش خبرگزاري دانشجويان
يروهاي آمريكايي در اثر اين انفجار ي منصور منفجر شد آه يك خودروي ن ها در منطقه آاروان آمريكايي

  . در اثر اين انفجار حداقل پنج تن زخمي شدند. آسيب ديد
ي ديگر نيز در شرق بغداد جاييكه نيروهاي آمريكايي مشغول گشت زني بودند،  ي منفجره يك ماده

ي سومين انفجار تلفاتي در پ. منفجر شد آه طي ان يك غيرنظامي آشته و سه تن ديگر زخمي شدند
  . نداشته است و آمريكا وقوع سه انفجار را تاييد آرده؛ اما جزييات بيشتري را از آنها ارايه نداده است

از سوي ديگر، پاآستان نيز از آدم ربايان در عراق خواست تا مقام سفارت اين آشور را آه ربوده شده 
  . آزاد آنند
  .  شده را نمايش دادي الجزيره فيلمي را پخش آرد آه مرد پاآستاني ربوده شبكه

ي  صداي اين فيلم پخش نشد؛ اما گفته شد اين مرد خود را مالك محمد جواد معرفي آرده آه شنبه
  . اش به سمت مسجد ربوده شد گذشته هنگام ترك خانه
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خواهيم تا به خاطر  ما مجددا از ربايندگان جواد مي: شيخ راشد احمد وزير اطالعات پاآستان؛ گفت
  . اد آننداسالم او را آز

خواهيم تا به او آسيبي نرسانند؛ زيرا والدين پير و ديگر اعضاي  ما از آنها مي: وي در ادامه افزود
  . اند ي او صدمات زيادي را متحمل شده خانواده

اين در حالي است آه در اثر درگيري ميان زندانيان در بزرگترين مرآز بازداشتي آمريكا در عراق؛ يك 
  . زنداني آشته و تعدادي هم زخمي شدند

ي علت اين درگيري در اردوگاه بقاع آغاز آرده  تحقيقي را درباره: اعالم آرد) جمعه(ارتش آمريكا امروز 
  . شوند نگاه داشته مي بازداشتي 6000در اين زندان . است

  . همچنين يك تفنگدار دريايي آمريكا در اثر پرتاب خمپاره به يك پايگاه نظامي در غرب عراق آشته شد
 
 متهم آرد " ابراهيم جعفري"هاي خارجي و داخلي را به اقدامي تحريك آميز بر ضد  طرف" سازمان بدر" 

  2005 آپریل 15  - ١٣٨۴ نی فرورد26ه جمع
عضو ائتالف واحد عراق طرف هاي خارجي و داخلي را بدون اينكه نامي از آنها به ميان : رسخبرگزاري فا

اقداماتي تحريك آميز بر ضد دولت ابراهيم جعفري آه خواهان ايجاد تغييراتي در سازمانهاي  آورد به 
 امنيتي بود، متهم آرد

همچنين " الحيات"اي  زنامه فرامنطقهوگو با شماره امروز رو دبيرآل سازمان بدر در گفت" هادي العامري"
  . هاي عراقي و خارجي را به ارائه اطالعات غلط به آمريكايي ها متهم آرد طرف

ها با ارائه اطالعاتي غلط اعالم آردند آه ابراهيم جعفري قصد انحالل سازمانهاي  به گفته وي، اين طرف
  . امنيتي و بازسازي آن را از نقطه صفر دارد

ما اين مساله :  نظامي منحل شده مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق خاطرنشان آرددبيرآل سازمان
را به اطالع وزير دفاع آمريكا رسانديم آه دولت فهرست ائتالف واحد عراق خواهان اصالحاتي در 

  . سازمانهاي امنيتي و توسعه آن است نه اينكه قصد داشته باشد، آال آنرا منحل آند
 ما خواهان پاآسازي تعدادي معدودي از رهبران رژيم سابق عراق هستيم آه در :هادي العامري افزود

  . دوران دولت اياد عالوي نخست وزير سابق عراق به خدمت بازگشتند
اين افراد جايگاههاي آليدي و با نفوذي را در داخل سازمانهاي امنيتي آنوني بدست : وي تصريح آرد

اد در انتقال اطالعات به گروههاي تروريستي و ترور تعدادي از آارآنان گرفتند و ما اعتقاد داريم آه اين افر
  . وزارتخانه هاي آشور و دفاع نقش دارند

اين عضو سازمان بدر، تسليم وزارت آشور در دولت جديد به ائتالف واحد عراق و به طور مشخص به 
  . منيتي در اين آشور خواندمجلس اعالي انقالب اسالمي عراق را اقدامي سازنده براي بهبود اوضاع ا

شنبه به دولت جديد عراق نسبت به اعمال تغييرات جدي در  وزير دفاع آمريكا روز سه" دونالد رامسفلد"
نيروهاي امنيتي اين آشور هشدار داد و گفت آه وي نسبت به پاآسازي نيروهاي امنيتي عراقي از 

  . سوي دولت جديد عراق نگران است
اگر شما براي ايجاد سلسله مراتب فرماندهي در «: ب به دولت جديد عراق افزودوزير دفاع آمريكا خطا

) پاآسازي نيروها(آنيد، نبايد چنين آاري  ها تالش مي نيروي امنيتي عراق و همچنين شكست شورش
  . را انجام دهيد

  
 انفجار در بغداد چهار آشته بر جا گذاشت

  2005 آپریل 15  - ١٣٨۴ نی فرورد26ه جمع
شده در بغداد چهار غيرنظامي عراقي  گذاري در پي انفجار يك دستگاه خودرو بمب: اري فارسخبرگز

 .آشته شدند
يك دستگاه خودرو «:به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، يك منبع آگاه در وزارت آشور عراق گفت

شد آه در نتيجه آن گذاري شده امروز در مسير آارواني از نظاميان آمريكايي در غرب بغداد منفجر  بمب
 » .چهار غيرنظامي عراقي آشته شدند

عراق، " االنبار"اي عليه اردوگاه وي در استان  اي خمپاره در همين حال ، يك تفنگدار آمريكايي بر اثر حمله
 . آشته شد

ن اين حمله چهارشنبه گذشته عليه اردوگاه نظامي آمريكاييا«: اي اعالم آرد ارتش آمريكا امروز در بيانيه
 » .در استان االنبار رخ داد

 . اي نشده است در اين بيانيه به جزئيات اين حمله اشاره
زده االنبار در ماه نوامبر  رغم تهاجم گسترده نيروهاي آمريكايي عليه شهر فلوجه در استان آشوب به

 . ردسال گذشته ميالدي، درگيري ميان اين نيروها و افراد مسلح در اين منطقه همچنان ادامه دا
 نظامي آمريكايي از 544، يك هزار و )پنتاگون(بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط وزارت دفاع آمريكا

 آوريل سال جاري ميالدي، در عراق آشته 14زمان آغاز حمله اين آشور عليه عراق و اشغال آن تا تاريخ 
 . اند شده

هاي آشتار جمعي در عراق،  جود سالح ميالدي به بهانه و2003آمريكا و متحدان آن در ماه مارس سال 
 . به اين آشور حمله آرده و آن را به اشغال خود درآوردند

هاي آشتار جمعي  رغم حضور گسترده بازرسان تسليحاتي در عراق، تاآنون هيچ اثري از وجود سالح به
 . در اين آشور پيدا نشده است
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  ممکن است ري کردستان مستقل غوجود:  جمهور عراق سي رئیجالل طالبان
  2005 آپریل 14  - ١٣٨۴ نی فرورد25ه پنج شنب

 دولت مستقل کردستان در شمال عراق ليامکان تشک:  کرد دي عراق تاکخی جمهور کرد تارسي رئنياول
 .  را درک کنندتي و واقعای رواني تفاوت مدیوجود ندارد و کردها با

 جمهور کرد عراق در گفتگو سي رئیجالل طالبان فرانسه ، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 . کردستان مستقل ازعراق وجود نداردی برای جائچيه:  کرد دي تاکی روزنامه فرانسوکیبا 
 سرنوشت هستند اما نيي خواهان حق تعگری دیکردها مانند ملت ها:  عراق گفت دی جمهور جدسيرئ

 اگر ی حترای ممکن است زريغ) استقالل ( مساله نی کنند که ای ها آنها درک متي با واقعییارویدر رو
 . ندارداتي حی برای جائزي ها به ما حمله نکنند، کردستان مستقل نهیهمسا

ائتالف حزب دمکرات و (  ما ستي کردها به لتی  است اکثریگری دزي چتي و واقعزي چکی ایرو:  افزودیو
 در چارچوب عراق و نه سمي فدراللي که خواهان تشکیستي دادند لیرا)  کردستانیهني مهیاتحاد

 .استقالل است
 ی کرد، درباره الحاق شهرکرکوک به استان های گفتگو مونيبراسي جمهور عراق که با روزنامه لسيرئ

 خود بر ی که وضع کرکوک به حالت عادی مساله هنگامنیا: سه گانه کرد سخن گفت و اظهار داشت 
 . خواهد شدیبررس)  موقتیقانون اساس (ین انتقال قانون اداره عراق در دورا58اساس ماده 

 بازخواهند شانی صدام رانده شدند، به خانه هامی که از کرکوک در زمان رژییابتدا کردها:  گفت یطالبان
 شهر اسکان داده نی کردن کرکوک در زمان صدام در ای عرباستي که در چارچوب سیگشت و کسان

 .واهند شد خود برگردانده خیشدند به مناطق اصل
 خواهان ای آنکهی رسد ساکنان کرکوک درباره اانی به پااتي عملنی که ایهنگام:  جمهور عراق افزودسيرئ

 . خواهند گرفتمي نه تصمایارتباط با دولت منطقه کردستان هستند 
 

 اتي عملتيگروه القاعده مسئول//  تن گذشت 60 بغداد از مرز یآمار کشته ها و مجروحان انفجارها
  رفتی دربغداد را پذیحارانت

  2005 آپریل 14  - ١٣٨۴ نی فرورد25ه پنج شنب
کشته و 18 شده در بغداد را ی انفجاردو دستگاه خودرو بمب گذاردی منبع وزارت کشور عراق آمار جدکی

 .  مجروح اعالم کرد50
 یصعب الزرقاوگروه ابوم:  آور شد ادی خبر نی با پخش ارهی الجزی مهر، شبکه خبری گزارش خبرگزاربه

 تی سای بر روی اهيانيدرب)  عراق نيرهبر گروه تندرو جهاد در سرزم(رهبر گروه القاعده درعراق 
 . امروز بغداد را برعهده گرفتی انفجارهاتي خود مسئولینترنتیا
 منبع وزارت کشورعراق که نیا.  دو انفجار منهدم شدندنی دستگاه خودرو در ا15 گفته شاهدان حدود به

 ادی یانفجارها:  کرد و گفت ی عراق معرفسي پلیروهايست نامش ذکر شود اکثر مجروحان را از ننخوا
 ی  و زخمی عراق18 داد و منجر به کشته شدن دستکم ی در جنوب بغداد روهیشده در منطقه جادر

 . شدزي نگری نفر د50شدن حداقل 
 یبغداد هدف انفجاردو خودرو بمب گذار با هفت دستگاه خودرو درراه سي پلیروهايکاروان ن:   افزودیو

 .شده قرار گرفت
 ني که تامسي پلی کاروان شش خودروکیما :  رابطه گفت نی عراق دراسي پلسري کاظم کمی هادديول

 یعي طبري غی منطقه الکراده با حادثه ای درزمان حرکت از بغداد به سومیکننده راهها و پل ها بود
  .میمواجه شد

 انفجاردروسط کاروان ني و دومسي پلیروهاي کاروان نیانفجار پشت سرخودروها نياول:  افزود یو
 . دادیخودروها رو

 به محل ی منتهیابانهاي با بستن خییکای و سربازان آمرسي پلیروهاي عراق،  نسي پلسري گفته کمبه
 . شده آغاز کردندی خودرو احتماال بمب گذارافتنی ی جستجو را برااتيانفجار،عمل

 سه دنی وصدمه دسي دستگاه خودرو پل15 بود که منجر به انهدام کامل یانفجارها به حد: د افزویو
 . منازل اطراف شدی هاشهيخودرو شهروندان و شکسته شدن ش

 تن ومجروحان را 15 را ی عراقی ازبغداد شمار کشته های درخبرترزی روی است که خبرگزاری درحالنیا
 . استادی شمار کشته ها زشیفزااحتمال ا:  تن اعالم کرد  و گفت 20
 مجروح ی هشت عراقزي نتی شده در شهر تکری تانکر بمب گذارکی رسد بر اثر انفجار ی عراق خبر ماز

 . شدند
 شده منزل ی تانکربمب گذارلهي به وسیعامل انتحار:  خبرافزودنی عراق با اعالم اسي مسئول پلکی
 ی آن هشت عراقجهي را مورد حمله قرار داد که در نت سابق عراقکتاتوری صدام دیی اهللا طلفاح داريخ

 .مجروح شدند
 خود استفاده ی اهللا طلفاح به عنوان مقرنظامري از منزل خهایيکای که آمرستي نشده حاکدیي تایگزارشها

 بود که یانفجاربه حد:  اعالم کرد و گفت ی به وقت محل7 عراق زمان انفجار را ساعت سيپل.  کنندیم
 . در آتش سوخت ی شهروندان عراقی از خودروهاچهار دستگاه
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 شدن افراد به محل کی به محل انفجار را بسته و ازنزدی منتهی تمام راههاییکای آمریروهاي نهمزمان
 سابق عراق است و اکثر کتاتوری و محل تولد صدام دنی استان صالح الدتختی پاتیتکر.  کردندیخوددار

 .ند  منطقه از اهل تسنن هستنیساکنان ا
 عراق امروز عمدا اقدام به منفجرکردن دودستگاه خودور بمب سي پلستي ازعراق حاکیلي تکماخبار
  .دي نرسبي کس آسچي انفجارها به هنی الکراده در جنوب شرق بغداد کرد اما درای شده درکویگذار
 از ظهر شي پ عراقسي و پلییکای آمریروهاين:  خبر عنوان داشت نی عراق با اعالم اسي مسئول پلکی

 . الکراده پارک کرده بودند، منفجر نمودندی شده را که در کویامروز دو خودرو بمب گذار
 عبور کاروان ري شده را در مسی بمب گذاری دو دستگاه خودرونیمهاجمان قصد داشتند ا:  افزودیو
 . منفجر کنندسي پلیروهاين
 منبع مسئول کی.  کردندريشهر بعقوبه دستگ تندرو اسالم گرا را در 27 ی عراقیروهاي نگری دی سواز

 اتي شده شب گذشته درعملريافراد دستگ:  مطلب افزود نیارتش عراق امروز پنجشنبه ضمن اعالم ا
 . شدندري در شهر بعقوبه دستگی عراقیروهاي نینظام

عراق  یتي امنیرهاين:  رابطه گفت نی فرمانده گردان چهارم ارتش عراق درامي ابراهلي اسماعسرهنگ
 درغرب ني ، معلمرموکی مناطق هي اقدام به حمله علعی واکنش سریروهاي و نسيمتشکل از ارتش ، پل

 دست ی عراقیروهاي شود در حمالت ضد نی مظنون را که تصور م27شهر بعقوبه کردند و توانستند 
 .ندیداشتند بازداشت نما

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   فروردين٢۶:  ايرانیفته نامه ها بر هیمرور
  2005 آپریل 15  - ١٣٨۴ نی فرورد26ه جمع

افزايش حضور نظاميان در انتخابات، باال گرفتن اختالفات بين محافظه کاران، معرفی رئيس :بی بی سی
جمهور عراق، گرانی های اخير و مرگ پاپ ژان پل دوم عناوين مهمترين مطالب هفته نامه های چاپ 

  .ايران است
استعفای سردار محمد باقر قاليباف، فرمانده نيروی انتظامی و نامزدی وی در انتخابات رياست جمهوری 

ژنرال ها صندلی : " در صفحه اول خود تيتر زده استصدا. مورد توجه هفته نامه ها قرار گرفته است
  ."رياست جمهوری را نشانه گرفته اند

ه اند که نيروی انتظامی در دوره مديريت آقای قاليباف، تحوالت اکثر هفته نامه ها بر اين نکته تاکيد کرد
 با اشاره به حضور ديگر نظاميان در انتخابات صدامثبتی را پشت سر گذاشته، اما ياداشت نويس 

  " آيا مردم ايران به يک نظامی رای خواهند داد؟: "پرسيده است
به نظر می رسد آقای قاليباف در عرصه بعيد : " پاسخ اين سئوال را داده و نوشته استايران جمعه

  ."انتخابات رياست جمهوری بتواند از اقبال الزم برخوردار شود
  نظاميان کت و شلوار پوش

قاليباف بعد از محسن رضايی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و علی الريجانی که زمانی معاون وزير 
 ژوئن ١٧می انتخابات رياست جمهوری سپاه و جانشين فرماندهی کل سپاه بود، سومين نامزد نظا

  .است
 استعفای آقای قاليباف را نشان از بن بستی دانسته که شورای هماهنگی اصولگرايان اميد جوان

  .برای انتخاب نامزد واحد با آن رو به رو شده است
 از اين شورا که مسئول انتخاب و معرفی نامزد واحد از ميان نامزدهای شش گانه محافظه کاران است،

مدتها قبل تشکيل شده است، ولی توفيقی برای معرفی نامزد واحد از ميان شش فرد حاضر به دست 
  . نياورده است

  . ورود آقای قاليباف دستيابی اصولگرايان به اجماع نظر را سخت تر نيز خواهد کرداميد جوان،به نوشته 
به نوشته اين . ولگرايان دانسته است، ارگان حزب موتلفه، جمعيت ايثارگران را مانع وحدت بين اصشما

بر طبل جدايی می کوبد و ساز مخالف می زند و می گويد اگر شورای "هفته نامه، اين تشکل 
  . "هماهنگی نظر سنجی نهايی ما را نپذيرد، بر اساس ساز و کارهای خود عمل می کنيم

ر غرور شده اند و گمان می گرفتا"اين نشريه در ياداشت ديگری همفکران خود را متهم کرده است که 
  . "کنند فقط خودشان شايسته رياست جمهوری هستند و اين مقام فقط برازنده آنهاست

  نامزد سايه
مانعی که به عقيده هفته نامه های چاپ ايران می تواند تمام محاسبات محافظه کاران را به هم بزند، 

حت نظام است که تاکنون از حضور احتمالی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصل
اظهار نظر صريح برای ورود به عرصه انتخابات خودداری کرده و گفته است به زودی تصميم خود را اعالم 

  .خواهد کرد
سياستمداران : " گزارشی از افزايش اختالفات بين محافظه کاران چاپ کرده و نوشته استايران جمعه

 توسط شورای هماهنگی را حداقل تا زمان مشخص شدن آبادگر تالش دارند که اعالم نامزد نهايی
  . "نامزدی يا عدم نامزدی آقای هاشمی عقب بيندازند

 نيز در سرمقاله اين شماره از نزديک شدن طيف دوم خرداد به آقای هاشمی و حمايت از وی يا لثارات
  . خبر داده است
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لی در انتخابات خرداد ماه آينده بين اين نشريه ارگان انصار حزب اهللا پيش بينی کرده است رقابت اص
  . طرفداران آقای هاشمی و اصولگرايان خواهد بود

  رئيس جمهور همسايه
اکثر هفته نامه ها انتخاب جالل طالبانی به رياست جمهوری عراق را مهم تشخيص داده و در يادداشت 

 و انتقاد از مواضع رسمی هايی با استقبال از استقرار دولت جديد به گمانه زنی در باره آينده عراق
  .جمهوری اسالمی در دو سال گذشته پرداخته اند

 از قول شمامحمد نبی حبيبی، دبير کل حزب موتلفه انتخاب مسئوالن جديد در عراق را تبريک گفته و 
برادران مسلمان ما در عراق در يک انتخابات مردمی صاحب دولت و مجلس شدند : "وی نوشته است
  . " به تحمل آن استکه آمريکا ناچار
 انتخاب آقای طالبانی را واقعيتی توصيف کرده است که بر پيش بينی برخی رسانه های اميد جوان

  .ايران خط بطالن کشيده که سعی داشتند حمله آمريکا به عراق را به باتالق ويتنام تشبيه کنند
جنس جنگ امريکا و حضور سياستمداران ايرانی دو سال فرصت داشتند : "اين هفته نامه نوشته است

  . "ارتش اين کشور در عراق را با ويتنام و افغانستان جدا و تشريح کنند تا اين همه پرسش ايجاد نشود
 است که در آن انتخاب آقای صداعنوان سرمقاله اين شماره " اولين رئيس جمهور کرد در جهان"

 خطر فروپاشی و تجزيه عراق را از طالبانی به رياست جمهوری عراق عاملی معرفی شده که می تواند
  .بين ببرد

  بحران ساختگی ميوه
نشريات نزديک به محافظه کاران گرانی های اخير ميوه و تره بار را به گردن اصالح طلبان انداخته و آنها را 

متهم کرده اند برای مقابله با طرح مجلس در تثبيت قيمت ها و بی اثر کردن آن به قول سرمقاله نويس 
  . "به بحران ساختگی دست زده اند تا از گرايش مردم به اصولگرايان بکاهند " سخنپرتو

مجلس با دستور آيت اهللا علی خامنه ای، رهبر روحانی جمهوری اسالمی، از استيضاح وزيران دولت 
  . محمد خاتمی در واپسين ماه ها تا پيش از انتخابات منع شده است

اگر مجلس نمی تواند وزيران را : "ز قوه قضائيه نوشته است با انتقاد اپرتو سخندر همين حال، 
استيضاح کند، چرا قوه قضائيه به رسالت خود عمل نمی کند و عوامل گرانی را به دست عدالت نمی 

  "سپارد؟
 نيز در عنوان مطلب اصلی خود اصالح طلبان را عامل گرانی های اخير معرفی کرده و نوشته يا لثارات

  ".خابات رياست جمهوری پاسخ آنها را خواهند دادمردم در انت"است 
: به نوشته اين هفته نامه، علی زاد سر، نماينده جيرفت، در جلسه هفتگی انصار حزب اهللا گفته است

وقتی مجلس تصويب کرد که مشکل گرانی حل شود، دولت بايد خودش را موظف بداند که در اجرای "
 مصروف آن بکند و اگر غير از اين باشد، سر ملت کاله رفته اين مصوبه بکوشد و تمام هم و غم خود را

  . "است
بايد رئيس جمهوری روی کار بيايد که "آقای زاد سر دولت را به رفتار خالف قانون متهم کرده و گفته 

  . " اعتقاد داشته باشد رای مجلس، رای ملت است
سترده ای داشته و هفته نامه ها با مرگ پاپ، رهبر کاتوليکهای جهان و مراسم خاکسپاری وی بازتاب گ

  .چاپ گزارشهايی درباره زندگی و نقش وی در جهان ياد وی را گرامی داشته اند
 

  فروردين25:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 آپریل 14  - ١٣٨۴ نی فرورد25ه پنج شنب

ر خارجه درباره روزنامه های صبح امروز تهران مهمترين عنوان های خود را به توضيح وزي:بی بی سی
تعويق ساخت نيروگاه بوشهر و مذاکرات هسته ای ايران و اروپا، مخالفت ها و موافقت ها با نامزدی 

  .نظاميان در انتخابات رياست جمهوری و گفتگو پيرامون نقش روحانيت در قدرت اختصاص دارد
قاليباف، فرمانده گزارش انتخاباتی روزنامه های مختلف صبح امروز نشان می دهد که محمد باقر 

مستعفی نيروی انتظامی که هفته پيش از مقام خود برای شرکت در مبارزات انتخاباتی کناره گرفت، با 
  . استقبال جناح محافظه کار مواجه شده است

 يکی از رهبران هياتهای موتلفه گفته است با تصويب بودجه ای عليه همشهریبه نوشته روزنامه 
  .آمريکا، اقبال مردم به قاليباف به عنوان يک نظامی افزون خواهد شدجمهوری اسالمی در کنگره 

 گزارش داده که محسن رضايی، فرمانده سابق سپاه پاسداران که يکی ديگر از نامزدهای ايرانروزنامه 
انتخاباتی جناح محافظه کار است، از شرکت نظاميان در مبارزات انتخاباتی دفاع کرده و در پاسخ 

است که بعضی ها نه نظامی حرفه ای، بلکه کسانی هستند که به ضرورت انقالب و مخالفان گفته 
  .جنگ لباس نظامی به تن کردند و بعد از آن به خاطر شرکت در سياست آن را از تن به درآوردند

  . وی گفته است که اين عده هم می توانند هيات دولت را اداره کنند و هم امنيت ملی را فراهم آورند
تاکيد بر اينکه قاليباف متعلق به اردوگاه محافظه کاران است از قول يک نماينده مجلس نوشته  با شرق

است که چون قانون اساسی تاکيد دارد که رياست جمهوری بايد به عهده رجل سياسی باشد، 
  . صالحيت قاليباف که يک چهره نظامی و نه سياسی است، قابل بررسی است

ه قلم صادق زيبا کالم نوشته است که هاشمی رفسنجانی هنوز برای همين روزنامه در مقاله ای ب
پذيرش نامزدی در انتخابات دچار ترديد است چرا که بر خالف سال های دهه هفتاد، وی امروز مردی 
تنهاست که بازوی فرهنگی وی عطاهللا مهاجرانی در لندن گوشه انزوا گزيده، غالمحسين کرباسچی 
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شيمان از کارها گوشه گرفته به کار گرفتن دکترا رفته و بازوی اقتصادی، بازوی اجرايی اش زخمی و پ
  . وی محسن نوربخش از شدت کار، درگذشته است

 از بيانيه نهضت آزادی خبر داده و به انتقاد نوشته اين گروه غيرقانونی در بيانيه خود جمهوری اسالمی
  .ده استبا آمريکايی ها در مورد سياست های هسته ای کشور همصدا ش

 بخش هايی از بيانيه نهضت آزادی را منعکس کرده که در آن آمده است که داشتن تاسيسات شرقاما 
هسته ای حق ايران است اما بايد با توافق با اروپا آن را پيش برد و نبايد به وتوی طرح تحريم ايران در 

ن ملل کشور را با توجه به شورای امنيت دلخوش کرد و برعکس بايد بيم از آن داشت که تحريم سازما
  .تجربه افغنستان و عراق در معرض خطر قرار دهد

دفاع وزير خارجه ايران از تيم مذاکره کننده هسته ای و ساخت نيروگاه هسته ای بوشهر توسط روس 
 قرار دارد که گزارش داده کمال خرازی، که برای پاسخ گويی به يکی از ايرانها در راس اخبار روزنامه 

دگان در مجلس حاضر شده بود، گفته است در حاليکه کشورهای اروپايی حاضر به همکاری با ايران نماين
در تکميل نيروگاه هسته ای نبودند، روسيه تنها کشوری بود که حاضر به اين کار شد و قرار شده است 

  . تا پايان سال آينده ميالدی سوخت نيروگاه را ارسال دارد
 نظر هاشمی رفسنجانی را در صدر اخبار خود آورده که در وری اسالمیجمهدر همين حال، روزنامه 

انتقاد از آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است اين آژانس به محل محاکمه کشورهايی تبديل شده 
  .که خواستار انرژی هسته ای هستند
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