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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(م ایران و دولتهای بزرگرژی

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

اي خبرساز در خصوص  آشور اروپايي براي ايران اين روزها به مساله ي پيشنهادي سه مجموعه
ي نهايي  آننده تواند تعيين آشورمان تبديل شده است، چرا آه اين مجموعه مي يي ي هسته مساله
  .المللي باشد هاي موجود بين افتراق جبهه اتحاد يا

  ٢٠٠۶ مى 19  - ١٣٨۵ ارديبهشت 29ه معج
هاي امنيتي را به  ، آشورهاي اروپايي قصد دارند تضمين)ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

توقف برنامه غني سازي ايران به تهران ارايه آنند، اما مقامات آمريكايي  وقي مهم برايعنوان مش
  .باشد تواند تعهد واشنگتن مبني بر عدم تهاجم به اين آشور را انتظار داشته تهران مي گويند مي

 است اتمي از واشنگتن و اتحاديه اروپايي خواسته المللي انرژي محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين
  .ثبات در نظر بگيرند بي اي امنيت ايران را در خاورميانه

. تضمين امنيتي غير مستقيم به ايران است ها گفتند آه واشنگتن در حال بررسي يك برخي ديپلمات
هاي امنيتي  است گوشه چشم آمريكا نسبت به تضمين يك ديپلمات اروپايي گفت آه اين تضمين ممكن

  .باشداتحاديه اروپا به ايران 
آمريكا به تل آويو قول داده است تا پيش از آنكه ايران آن  در همين حال يك ديپلمات اتحاديه اروپا گفت آه

  .اين آشور تضمين امنيتي ندهد را به رسميت نشناسد، به
ي  ايران از سوي اروپا انتقادات برخي اعضاي آنگره ها درباره احتمال پيشنهاد راآتور آب سبك به گزارش

يك . اين طرح قانون جديد منع اشاعه در آمريكا را نقض خواهد آرد يكا را برانگيخت و مدعي شدندآمر
  .توانيم در اين باره بدون اطمينان از حمايت آمريكا مذاآره آنيم ما نمي: اروپا گفت منبع در اتحاديه

ي وزارت امور نشست لندن ميان مديران سياس ي سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس، بنا به گفته
براي بررسي اين ) سوم خرداد( ماه مي 24روسيه و چين  خارجه آلمان، فرانسه، انگليس، آمريكا،

  .مجموعه در لندن برگزار خواهد شد
يكديگر ديدار آرده و درباره طرح پيشنهادي اروپا به ايران  با) جمعه( قرار بود امروز 5+1رتبه  مقامات عالي

  .آنند، اما اين نشست به تعويق افتاد وگو ارايه شود با هم گفت
در حالي است آه شان مك آورمك، سخنگوي  اش ي پيشنهادي تقالي اروپا براي رنگين آردن مجموعه

يي در ايران به اين آشور  ازاي آنار گذاشتن برنامه هسته وزارت امور خارجه آمريكا گفت آه واشنگتن در
  .تضمين امنيتي نخواهد داد

اما از جانب آمريكا چنين چيزي بر روي ميز  ارم ديگران به جاي خودشان صحبت آنند،گذ مي: وي گفت
  .قرار ندارد

ها پيش  درخواست هنري آيسينجر، آسي آه سال ي آمريكا همچنين، آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه
  .ي واشنگتن با تهران نپذيرفت مذاآره بر همين مسند تكيه زده بود را براي

هاي زيادي است آه  راه: ي عربستان سعودي گفت خارجه از ديدار با سعود الفيصل، وزير اموررايس پس 
  .منتقل آنيم هايمان را توانيم نگراني ما مي

وزير  آمريكا در ديدار با ايهود المرت، نخست در همين حال، اعالم شده است، جورج بوش، رييس جمهور
سفر نخست وزير رژيم . وگو آند انه و ايران گفتخاورمي ي روند صلح رژيم صهيونيستي درباره

  .جاري ميالدي انجام خواهد شد صهيونيستي به واشنگتن اواخر ماه
هايي آه  ديپلمات. ها بود يي از خبرسازي تازه ي يي ايران شاهد عرصه امروز باز هم موضوع هسته

رانيوم، از ذخاير گاز اورانيوم با سازي او تسريع موفقيت در غني شان ذآر نشد، گفتند آه ايران براي نام
 يي خبرگزاري وگوي خبرنگار انرژي هسته اما اين خبر در گفت. استفاده آرده است آيفيت باالي چين

  .دانشجويان ايران با يك مقام مسوول، تكذيب شد
يب آرد و هاي سانتريفيوژ را تكذ هگزافلورايد چين در دستگاه وي اخبار مربوط به استفاده ايران از هرگونه

 درصد غني سازي برسيم ، از هگزافلورايد اورانيوم محصول 6/3آه توانستيم به  در تزريق گاز اوليه: گفت
  .استفاده آرديم، اما در تمام مراحل بعدي محصول خود را به آار گرفتيم چين

ي  مسالهتوجه به اوضاع جهاني موجود بر سر  در همين حال، آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل نيز با
هاي درگير در  تر دنبال آند، از همه طرف رود آن را جدي مي يي ايران در اقدامي آه از او انتظار هسته
  .ها را آاهش دهند خواست لفاظي يي ايران ي هسته مساله

ي  ي اروپا براي حل مساله جمله اقدامات اتحاديه هاي ديپلماتيك از وي در عين حال، نسبت به تالش
  .ان ابراز اميدواري آرديي اير هسته

ي اروپا در  نزديك آردن مواضع آرملين با اتحاديه هاي روسيه نيز براي نزديك شدن يا از سوي ديگر تالش
ي اروپا   اتحاديه-يي ايران را در نشست روسيه  ي هسته مساله قرار شده دو طرف،. حال افزايش است
  .شود، بررسي آنند برگزار مي آه پنجم خرداد ماه
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روسيه در ديداري با نمايندگان پارلمان اروپا آنها  ي يش از اين نشست، سرگي الوروف، وزير امور خارجهپ
  .يي ايران آگاه آرد ي هسته خاورميانه و مساله را از موضع مسكو در رابطه با

پيشنهاد سه آشور اروپايي به طور ساختاري  الوروف گفته است که روسيه اميدوار است ايران با
  .ورد کندبرخ

که در برخي از » مطرود ساختن ايران منطق«اين سبب خوشحالي من است که : وي تاکيد آرد
ديدار نيويورک، جاي خود را به درک ضرورت اين  کشورهاي اروپايي حاکم بود، تا حد زيادي به لطف

يق مذاکرات، گام است انجام داد تا تنها در راه حل مشکل از طر مساله داد که بايد هر آنچه را که ممکن
  .برداشت

ي پارلمان اروپا پس از نشست پشت درهاي  خارجه ي امور در همين حال، المار بروك، رييس آميته
سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه : روسيه به خبرنگاران گفت بسته ميان قانونگذاران اتحاديه اروپا و

  . داشته باشدآارايي) عليه ايران(ها  تحريم اظهار آرد آه معتقد نيست
آامال روشن بود آه او گفت روسيه هيچ قابليت  :رييس آميته امور خارجي پارلمان اروپا مدعي شد

وي پيشنهادش را درباره اين آه . ايران را خواستار نيست سازي در يي و هيچ قابليت غني نظامي هسته
  .انجام گيرد، بار ديگر مطرح آرد سازي بايد در خاك روسيه غني
ناپذيري  ي آلمان مدعي شده است آه سازش خارجه ي ديگر، فرانك والتر اشتاين ماير، وزير اموراز سو

  .هاي اقتصادي منجر شود تواند به تحريم مي اش يي ي هسته ي برنامه ايران درباره
ي  هاي غرب را نسبت به اين آه برنامه بيم آند و ايران همچنان همكاري نمي: وي وي مدعي شد

  .نكرده است ي نظامي داشته باشد، رفع  جنبهاش يي هسته
ديپلماتيك شده و در اين راستا شوآت عزيز،  يي ايران نقل مجالس ديد و بازديدهاي ي هسته مساله

ترابلس با معمر قذافي، رهبر ليبي ديدار و به بررسي  نخست وزير پاآستان در جريان سفرش به
عزيز در اين مالقات اظهار داشت آه مخالف زور . داختيي ايران پر هسته مسايل مهمي از جمله پرونده

  .عليه ايران است
براي . يي ايران رو به افزايش است هسته ي ها براي حل ديپلماتيك مساله از سوي ديگر درخواست

يي  ي هسته آمريكا مخالفت خود را با توسل به زور عليه برنامه مثال، برناندو آلوارز، سفير ونزوئال در
ما مخالف هر گونه تهاجم نظامي عليه ايران هستيم، زيرا مشكالت زيادي را در  :الم آرد و گفتتهران اع
يي را  هسته ي صلح آميز از انرژي آشورها حق استفاده. آورد منطقه و در بازار نفت به وجود مي جهان
  .دارند

مع آرده و در حمايت از نيز در مقابل آاخ سفيد تج صدها تن از مسيحيان، يهوديان و مسلمانان آمريكا
  .ي دولت بوش تظاهرات آردند طلبانه جنگ هاي ايران در برابر سياست

دوگانه در برخورد با حق ايران در دستيابي به  دولت انگليس نيز به علت در پيش گرفتن معيارهاي
  .انتقادهايي مواجه است يي با آميز هسته آوري صلح فن

يي را امضا آرده و محمد  گسترش سالح هسته  ايران پيمان منع:توني بن، رهبر پيشين حزب آار گفت
اتمي نيز تاآيد آرده آه ايران اين توافقنامه را نقض نكرده؛ در  المللي انرژي البرادعي، مديرآل آژانس بين

  .يي در اختيار دارد اين توافقنامه را امضا نكرده است و سالح هسته حالي آه اسراييل اصال
  

  ی در باره برنامه اتمی اسالمی با جمهورمي مذاکره مستقشنهادي با پکایورخارجه آمر امریمخالفت وز
  ٢٠٠۶ مى 19  - ١٣٨۵ ارديبهشت 29ه معج
 واشنگتن و اني ممي آغاز مذاکرات مستقی براشنهادي رگبار پی اسالمی جمهوریا  ادامه بحران هستهبا

 مذاکرات است، نی از مدافعان اکایبق آمر امورخارجه اسری وزنجريسي کیهنر. تهران شدت گرفته است
 گفت سی رازايخانم کاندول. ستي موافق ننجريسي نظر کنی با اکای آمررامورخارجهی وزس،ی رازاياما کاندول

 امتناع از مذاکره استي اما واشنگتن همچنان به سگذارد، ی احترام منجريسي کیهر چند به نظر هنر
 از مذاکرات کای آمرزي بر پرهسی خانم راديهمزمان با تاک. اهد داد ادامه خوی اسالمی با جمهوریارویرو
 دولت خود را از ی نگرانزي نصلي سعودالفري او امی و همکار سعودهماني م،ی اسالمی با جمهوریارویرو

 و به تي ما ثبات و امنی نگرانهی گفت مایو.  اعالم کردی اتمیها  به سالحی اسالمی جمهورزيتجه
 .  در منطقه استیا  هستهحاتيطر گسترش تسل خحایخصوص و صر

 یها  شد که تالشادآوری کای آمررامورخارجهی وزس،ی رازايخانم کاندول):  فرداویراد (ی طاهررضايعل
 ،ی اسالمی اروپا، با جمهورهی اتحادیندگی و فرانسه به نماايتانی آلمان، براني و مذاکرات مکيپلماتید

 .  برخوردار استکای آمریبانيادامه دارد که از پشت
 در واشنگتن ی امور خارجه عربستان سعودری وزصل،ي سعود الفري خود با امداری دی که در پسی راخانم

 از مواضع کای که آمریهائ ی طرح نگرانی داد که براحيدر مصاحبه با خبرنگاران شرکت کرده بود، توض
 .رديگ یش از آنها بهره م بودنتی هست، که دولت پرزیاري بسیها  دارد، راهرانیحکومت ا

 که یا  و فورد، در مقالهکسوني نی جمهوراستی در زمان رکای امورخارجه اسبق آمرری وزنجر،يسي کیهنر
 بر زي نهي و روسني چکا،ی کرده بود که آمرشنهادي چاپ شد، پکای آمریها  از روزنامهیکی در شيچند روز پ
 .نندي اروپا بنشهی اتحاددگاننی در کنار نمای اسالمی مذاکره با جمهورزيسر م
 گفت سی رازاي واشنگتن و تهران، خانم کاندولاني ممي مذاکرات مستقی براشنهادهاي از پی رغم رگباربه

 امتناع از مذاکره استي اما واشنگتن همچنان به سگذارد، ی احترام منجريسي کیهر چند به نظر هنر
 .  ادامه خواهد دادی اسالمی با جمهوریارویرو
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 در کای در سفارت آمریکائی آمرپلماتی د52 یري به دنبال گروگانگکای با آمررانی حکومت اکيپلماتی دبطروا
 ها پلماتی دنی روز اسارت ا444پس از .  قطع شد1357 سال بعد از انقالب سال نيتهران، در نخست

 روابط نافرجام مانده نی ایري از سرگی برای از آن زمان تاکنون هر گونه تالشی ولافتندی خود را بازیآزاد
 .است

 و همکار هماني م،ی اسالمی با جمهوریاروی از مذاکرات روکای آمرزي بر پرهسی خانم رادي با تاکهمزمان
 ی اتمیها  به سالحی اسالمی جمهورزي دولت خود را از تجهی نگرانزي نصلي سعودالفري او امیسعود

 .اعالم کرد
 ري کرده است، امدي خود تاکیا  هستهیها تي بودن فعالزيآم  همواره بر صلحرانی حکومت اکهي حالدر

 حاتي خطر گسترش تسلحای و به خصوص و صرتي ما ثبات و امنی نگرانهی گفت ماصليسعود الف
  . در منطقه استیا هسته

  
زني داريم پس  حال آه ما قدرت آافي براي چانه: ي مذاآره با آمريكا واليتي در پاسخ به سوالي درباره

  آنيم زني نمي چانهچرا 
  ٢٠٠۶ مى ١٨  - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢٨پنجشنبه 

ي پرسش و پاسخي برگزار شد و واليتي، مشاور مقام  در ادامه همايش چكاد آزاد انديشان جلسه
  . الملل به سواالت مطرح در اين جلسه پاسخ داد معظم رهبري در امور بين

، علي اآبر واليتي در پاسخ به )ايسنا(به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي عراق يا ابعاد ديگر، مورد  ي مستقيم ايران با آمريكا درباره پرسشي مبني بر اين آه چرا مذاآره

زني قوي  هيچ زماني مثل امروز ابزارهاي ما براي چانه: شود؟ گفت ي مسووالن احساس مي عالقه
  . گاه نداشتيم م هيچنفوذي آه ما در عراق و فلسطين داري. نبوده است
ي ارتباطات ما با آشورهاي همسايه اگر از گذشته بهتر نباشد بدتر نيست؛ مثال  مجموعه: وي ادامه داد

اي از  در گذشته به خاطر طالبان روابط ما با افغانستان مشكل داشت اما تقصير ما نبود؛ حتي عده
دادند، برداريم  افغانستان را تشكيل ميي شمال آه شيعيان  گفتند دست از رابطه با جبهه دوستان مي

و با طالبان آنار بياييم اما ما در وزارت امور خارجه نپذيرفتيم و بعد هم ديديم آه بعد از سقوط طالبان 
  . براي تشكيل حكومت جديد در افغانستان از نفوذ ايران استفاده آردند

جمهور از شيعيان باشند؛ در  عاون رييسدر تاريخ افغانستان سابقه ندارد شش يا هفت م: واليتي افزود
چنين در حالي آه بسياري از آساني آه امروز در عراق حاآم هستند از دوستان ما  عراق نيز هم

مان از گذشته بيشتر نيست، اشتباه  اي شود ما قدرت منطقه هستند؛ در نتيجه اين فرضي آه گفته مي
  . است

ها پيغام دادند و اين پيغام علني  آمريكايي: چنين گفت  همالملل، مشاور مقام معظم رهبري در امور بين
  . زني داريم ي عراق با ايران مذاآره آنند؛ ما گفتيم امروز قدرت آافي براي چانه شد آه درباره
ما در . آنيم زني نمي زني داريم پس چرا چانه حال آه ما قدرت آافي براي چانه: چنين گفت واليتي، هم

از مذاآره خارج شدند و گفتند اگر ايران ) دو سال پيش(ها  زماني آمريكايي. گفتيمهاي مختلف نه ن برهه
شرايط ما را رعايت نكند ما مذاآره را ادامه نخواهيم داد يعني شرط آنها اين بود آه ايران صلح خاورميانه 

آردند آه سر امروز نيز اعالم . سالح آشتار جمعي نداشته باشد و حقوق بشر را رعايت آنند. را بپذيرد
عراق حاضر به مذاآره هستند اما ايران نپذيرفت تا اينكه خود عراق خواست آه به خاطر منافع آشورش 

نشيني آردند در نتيجه مذاآره اگر بر اساس عزت  ها خود عقب ايران با آمريكا مذاآره آند اما آمريكايي
  . اي شروع آردند آه ايران مقصر است ها به گونه شد و گويي آمريكايي اي ديگر انجام مي بود به گونه
نژاد به بوش و اثر آن در جامعه  ي احمدي چنين در پاسخ به پرسشي مبني بر ارزيابي از نامه وي، هم

ي نامه خيلي دچار افراط  اين آارها آارهاي معمول ديپلماسي دنياست و نبايد درباره: جهاني، پاسخ داد
ظر جمهوري اسالمي ايران را تبيين آردند و اين موضوع در دنيا پيامي آه ايشان دادند ن. و تفريط شويم

  . بسيار زود منتشر شد آه از اين نظر بسيار مثبت بود
هاي ما در ميزان حرف و  ممكن است حرف: الملل، تصريح آرد مشاور مقام معظم رهبري در امور بين

ضع جمهوري اسالمي به گوش يي داشته باشد اما اينكه مو شود صورت سليقه آلماتي آه انتخاب مي
خواهيم آنها حرف خود را  يي نمي گفتيم آه ما سالح هسته هر چه ما مي. جهانيان برسد، مهم است

يي نام برد اما  اي با يكي از خبرنگاران خارجي از تكنولوژي هسته نژاد در مصاحبه آقاي احمدي. زدند مي
اعتراض ما مواجه شد آن را اصالح آرد اما همين يي ترجمه آرد و زماني آه با  مترجم آن را سالح هسته

يك آلمه در دنيا پيچيد ولي به هر حال پاسخ دادن يا ندادن آنها مهم نيست و مشكلي را حل نخواهد 
  . آرد

سياست : ي عراق و سياست رسمي جمهوري اسالمي ايران، گفت وزير اسبق امور خارجه، درباره
اق بوده چرا آه اگر آشوري تجزيه شود به مصلحت امنيت رسمي جمهوري اسالمي ايران بازسازي عر

هاي  درگيري. مدت قابل دسترسي نيست ضمن آنكه يكپارچگي بدون نزاع نيز در آوتاه. ملي ما نيست
گيري دولت جديد آاهش خواهد يافت لذا وقتي پراآندگي در  داخلي در عراق وجود دارد اما با شكل

توانند منافع خود را پيگيري آنند و به عالوه اگر قرار باشد از  نيز نميها  آشور عراق وجود دارد آمريكايي
آردهاي عراق حمايت آنند با ترآيه مشكل پيدا خواهند آرد و اين به نفع آمريكا نيست آه ترآيه را آه 

تواند به عنوان يك متحد مقتدر داشته باشد از خود دور آند و روابط خود را به خاطر آردها به خطر  مي
  .ياندازدب
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  ايرانی هسته ای تازه در مورد فعاليت هایطرح ترديدها

  ٢٠٠۶ مى ١٨  - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢٨پنجشنبه 
  مارکوسجاناتان
  در امور ديپلماتيک ی سی بی بخبرنگار

 است که مواد ی به دست آورده، حاکی از منابع ديپلماتيک غربی سی بی که بیاطالعات:بی بی سی
 سال پيش توسط چين در اختيار 15 اورانيوم به کار برده، حدود ی سازی آزمايش غن که ايران دریاوليه ا

 .اين کشور قرار داده شده بود
 اورانيوم در ايران را مطرح خواهد ی سازی غنی که اگر رسما تاييد شود، ميزان پيشرفت فناوریاطالعات
 ی سياسیيل و انگيزه ها دالی پيشبرد اين فناوری دهد که ايران برایاين موضوع نشان م. کرد

 .  داشته استیمحکم
به جمع " ايران با افتخار اعالم کرد که ايران ی نژاد، رييس جمهوری پيش محمود احمدی ماه و انديک

 ." پيوسته استی هسته ای تکنولوژی دارایکشورها
 داخل ايران  دری آزمايشات موفقيت آميز توسط دانشوران اتمی اين موضوع را در پايان انجام يک سراو

 سانتريفوژ مقدار ی گاز هگزافلورايد اورانيوم به داخل تعدادی آن با وارد کردن مقداریاعالم کرد که ط
 .  شده به ميزان کم به دست آمدی اورانيوم غنیاندک
 اورانيوم ايران به جريان افتاده، به نتيجه ی سازی ايران بسيار ساده و روشن بود، اينکه برنامه غنپيام
 .  بازگشت نيستی برایه و راهرسيد
 که دولت آن کشور ی اورانيوم ممکن است تا حدی سازی تکنولوژيک ايران در زمينه غنی های تواناياما

 .  دهد، پيشرفته نباشدیجلوه م
 هست که ی گفتند که احتمال فراوانی سی بیبه ب)  مه18( روز پنجشنبه ی ديپلماتيک غربمنابع
در اين آزمايشات از آن استفاده شده، اساسا در خود ايران تهيه نشده باشد  که ی هگزا فلورايدیگازها

 ه توسط چين به ايران فروخته شدی ميالد1991 باشد که در سال ی از موادیو ممکن است بخش
 .است
 ی بپيوندد، يعنی تی اين مواد به ايران قبل از آن انجام شده است که دولت چين به معاهده ان پفروش

 ی مجبور به تبعيت از مفاد پيمان منع گسترش سالح هایکه چين در زمينه صدور مواد هسته اقبل از آن
 .  باشدیهسته ا

 ی سازی غنی خالص هگزافلورايد برای گويند ايران در مسير تهيه گازهای می هسته اکارشناسان
 خود از مواد ی سازی روبرو بوده است و شايد به اين خاطر در فعاليت غنیاورانيوم با مشکالت جد

 اخير اتاينکه در آزمايش.  برخوردار بوده استی شده از چين استفاده کرده که از کيفيت بهتریخريدار
 از ی از مواد توليد شده در داخل ايران هم استفاده شده است يا نه، هنوز اطالع دقيقی سازیغن
 .  يا دولت ايران انتشار نيافته استی مراجع بين المللیسو
 موثر ی يک حربه تبليغاتی سازی غنی و مواد الزم برای از تکنولوژیت ايران و اعالم برخوردار دولاقدام

 رسيدن ی کرد و آن اينکه برای دنبال می را در مذاکرات فعلی مشخصیبود و در عين حال هدف سياس
 شناخته  به رسميتی سازی از غنی انجام حدی در اين زمينه بايد حق ايران برایبه هر گونه مصالحه ا

  .شود
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

ديگر در حمالت مختلف در  منابع امنيتي عراق از آشته شدن يك مهندس نفت و مجروح شدن چند تن
  .عراق خبر دادند

  ٢٠٠۶ مى 19  - ١٣٨۵ ارديبهشت 29ه معج
از خبرگزاري فرانسه، منابع امنيتي عراق اعالم  قلبه ن) ايسنا(به گزارش خبرگزاري د انشجويان ايران

رحيم، مهندس نفت و از اهالي شهر آوت را مقابل منزلش در  چهار شبه نظامي ناشناس محمد :آردند
  .دادند آه اين حادثه به آشته شدن وي منجر شد شرق اين شهر مورد هدف قرار

ي بغداد   منزل يك افسر پليس عراق در منطقهمقابل انفجار يك بمب: يك مقام پليس عراق نيز تاآيد آرد
  .ي وي منجر شد خانواده جديد به مجروح شدن پنج تن از اعضاي

ها دو سرباز و يك نيروي پليس نيز حضور دارند در  آن  عراقي ديگر آه در بين10: چنين تصريح آرد وي هم
  .مجروح شدند ي ابوغريب حمله مسلحانه در منطقه

ي  شان در منطقه اثر انفجار يك بمب در مسير گشتي  عراقي سه سرباز عراقي نيز بربنا بر گزارش منابع
  .يرموك مجروح شدند

شد، در منطقه  شكنجه بر بدن وي مشاهده مي پليس عراق همچنين جسد يك فرد ناشناس را آه آثار
  .الصدر آشف آردند

هايشان بسته شده بود  آه چشمنظامي عراقي را  ي الصويره نيز پليس عراق جسد دو غير در منطقه
  .آرد اي آوچك در غرب اين منطقه آشف در برآه

شد  آه آثار شكنجه بر بدن وي مشاهده مي پليس عراق در شهر آرآوك نيز جسد يك فرد ناشناس را
  .آشف آردند
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در مسير گشتي نيروهاي ارتش عراق در نزديكي  انفجار يك بمب : يك مقام پليس عراق نيز تاآيد آرد
ها  سه تن از نيروهاي پليس و منهدم شدن گشتي آن مسجد الطبول در غرب بغداد به مجروح شدن

  .منجر شد
 نظامي آمريكا در منطقه الدوره در جنوب بغداد  آاروان بر اثر انفجار يك بمب در مسير: وي خاطرنشان آرد

 آه نيروهاي آمريكايي با آتش گرفت و فرد داخل خودرو نيز مجروح شد نيز خودروي نظاميان آمريكايي
  .مانع ورود افراد به آن شدند بستن اين منطقه

 فرد بازداشت شده غير عراقي از آشورهاي 60بين  در:  نيز اعالم آرد-چاپ عربستان-ي الوطن  روزنامه
 فرد سعودي به چشم 45آمريكا عليه اين آشور، تاآنون  حوزه خليج فارس در عراق از آغاز جنگ

  .خورند مي
هاي  زندانيان سعودي آه در زندان: عنوان داشت المللي ين روزنامه به نقل از يك منبع حقوقي بينا

  .برند هستند، در شرايط سخت و ناگواري به سر مي وابسته به وزارت آشور عراق بازداشت
دهد دولت  اسنادي پرده برداشت آه نشان مي خبرگزاري قدس پرس نيز به نقل از منابع مستقل از

از اعضاي سپاه بدر را در ارتش جديد عراق گنجانده   تن308راهيم جعفري، نخست وزير سابق عراق اب
  .است

شود دولت پايان يافته جعفري با انتقادات بيشتري  آارشناسان معتقدند، چنانچه صحت اين اسناد تاييد
  .رو به رو خواهد شد

  .تن از زندانيان عراقي را آزاد آرده است 79 از سوي ديگر ارتش عراق اعالم آرد نيروهاي آمريكايي
  .ها نموده است اين زندانيان اقدام به آزادي آن هاي شوراي آزادي و بازبيني عراق با بررسي پرونده

  
ملي هستند، حمالت متعدد در  در حالي آه مردم عراق در انتظار اعالم شكل نهايي دولت جديد متحد

  .دربرد نيز از ترورجان سالم به يك رييس پليس. گذارد چنان تلفات برجاي مي سراسر آشور هم
  ٢٠٠۶ مى ١٨  - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢٨پنجشنبه 

چنين  گذاران هم از خبرگزاري آسوشيتدپرس، بمب به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
 يبسياري اين انفجارها در  ي به عقيده. بعقوبه را منهدم آردند  تسنن در نزديكي شهردو زيارتگاه اهل

  .هاي شيعيان در اين شهر بوده است ي گذشته درزيارتگاه ي انفجارهاي هفته جويانه تالفي واقع حمالت
في جديدش را تا روز شنبه به پارلمان معر ي نوري المالكي، نخست وزيرعراق گفته است آه آابينه

اميدوارند با تشكيل دولت جديد اختالفات قومي و موج حمالت  شيعيان، آردها و اهل تسنن. خواهد آرد
  .هزار نظامي آمريكايي نيز اميدواربه بازگشت به آشورشان هستند 130 ها آنترل شود و و خشونت

برعهده دارند، ترتيب آنترل ارتش و پليس را  با اين حال مذاآرات برسر وزراي دفاع و آشور آه به
است حتي بدون توافق بر سر اين دو وزير، اعضاي آابينه روز  سخنگوي مالكي گفته.چنان ادامه دارد هم

  .خواهند شد شنبه به پارلمان معرفي
بوسي را در جنوب غرب بغداد متوقف  مسلح ميني ي حمالت و آشتارها در عراق مردان اما در ادامه

هاي  يي در نزديكي گشتي در انفجار يك بمب جاده. آشتند اش را آرده و راننده وهشت مسافرعراقي
  . تن زخمي شدند9بغداد سه افسر پليس و پنج عابرآشته و  ي ي وزيريه پليس در منطقه

در  ي ترور جان سالم به نيزژنرال حسن سويد از يك توطئه  هزار سرباز انگليسي8در بصره محل استقرار 
كي آاروان حامل وي منفجر شد آه تلفاتي دربر نداشت و فقط به يك نزدي يك بمب جاده يي در. برد

  .وارد آرد هايي خودرو آسيب
 تن از تكواندوآاران هنگام عزيمت به 15نيز  در غرب بغداد در جادهيي ميان شهرهاي فلوجه و رمادي

  .ورزشكاران عضو يك باشگاه ورزشي خصوصي بودند اين. اردوي آمادگي دراردن ربوده شدند
ايم و  وگو آرده ما با ربايندگان گفت: عراق گفت ي المپيك جمال آريم عبدالكريم، از مقام هاي آميته

  .اند  هزار دالر خواسته100آنها .آنها به آار خواهيم گرفت هرآنچه در توان داريم براي آزادي
  . زخمي آردند تن را10نزديكي موصل آشته و  ها در سربازان ائتالف نيز سه مهاجم را در درگيري

ملوانان آمريكايي آه همراه . استان االنبار آشته شد يك ملوان آمريكايي نيز در درگيري با مهاجمان در
ها در  به اين ترتيب تلفات آمريكايي. وظايف پشتيباني را برعهده دارند اند سربازان به عراق اعزام شده

  . تن رسيد2451تاآنون به  2003 عراق از مارس
توما، معلم رياضيات و عضو سابق حزب بعث را   مايلي جنوب بغداد نيز مردان مسلح علي50 در آربال

  .اش آشتند هنگام ترك خانه
سر  شود آه جسد بي مي چنين گفته هم. خبرداد در آرآوك پليس از آشته شدن دوتن در اثر تيراندازي

  .ستدر اين منطقه آشف شده ا يك زن وابسته به حزب دموآراتيك آردستان
آمريكايي و عراقي در دو نبر جداگانه سه مهاجم را   مايلي شمال غرب بغداد نيروهاي225در موصل، 

  . تن را زخمي آردند10آشته و 
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  بهشتی ارد29:رانی ایمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۶ مى 19  - ١٣٨۵ ارديبهشت 29ه معج
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وق های اقتصادی اروپا برای تعليق غنی سازی، نامه رئيس جمهور ایران به طرح مش:بی بی سی
رئيس جمهور آمریکا، برنامه اصالح طلبان برای حمایت از هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان، 

اخراج کارگران و طرح کاهش حق بيمه، نگرانی از گسترش بيماری ایدز و ثبت نام برای عمليات 
  .طالب هفته نامه های چاپ تهران استاستشهادی مهمترین م

در حالی که اروپا سرگرم بررسی پيشنهادهایی اقتصادی و تجاری برای متوقف ساختن برنامه هسته 
  . ارگان خبرگزاری دولتی، مشوق های اقتصادی را بهانه توصيف کرده استایران جمعهای است 

در زمين " مه های آمریکا سردر گم است و به نوشته ارگان خبرگزاری دولتی ایران، اروپا در بين برنا
  ."آمریکا باز می کند

ادعاها و درخواست های : این نشریه با اشاره به بيانيه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل نوشته 
  .اروپا هيچ نکته جدیدی در خود ندارد و این خواسته ها پيشتر نيز مطرح شده است

اروپا از ایران خواسته شده غنی سازی را متوقف و فعاليت راکتور آب در بيانيه وزرای خارجه اتحادیه 
  .سنگين را در ازای پيشنهاد های جدید متوقف کند

 منوچهر متکی وزیر ایران جمعهاین پيشنهادها هنوز به طور رسمی به ایران ارائه نشده اما به نوشته 
  ."ر نکننداشتباه گذشته را تکرا"خارجه ایران به اروپا توصيه کرده که 

ترفند جدید " ارگان انصار حزب اهللا نيز در صفحه اول خود با پيشنهاد اروپا مخالفت کرده و آن را یالثارات
  .خوانده است" غرب در برابر ایران

به نوشته این نشریه، ارائه مشوق های اقتصادی در قبال رها کردن چرخه سوخت هسته ای سياست 
  .ن را دنبال می کنددیکته شده امریکا است که اروپا آ

به نظر ارگان انصار حزب اهللا، چرخه کامل سوخت هسته ای هرگز قابل مذاکره نيست و هر پيشنهادی 
  .هم که حقوق ایران را در زمينه غنی سازی نادیده بگيرد پيشاپيش مردود و غير قابل بررسی است

ته ای دانشمندان جوان خود را ایران هيچگاه مروارید غلتان دانش فنی هس: " همچنين نوشتهیالثارات
  ."با بسته های آب نبات اروپا و امریکا معاوضه نخواهد کرد

مروارید غلطان و آب نبات اصطالحاتی است که علی الریجانی دبير شورای عالی امنيت ملی پيش از 
گفته انتخابش به این سمت در انتقاد از سياست دولت محمد خاتمی در پرونده هسته ای به کار برده و 

  .مروارید غلتان دادیم آب نبات گرفتيم: بود
  دستاورد اولين نامه

نامه محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ایران به جرج بوش رئيس جمهور آمریکا بازتاب گسترده ای داشته 
  .و هفته نامه ها با چاپ مطالبی به تحليل و بررسی این نامه پرداخته اند

ابراز اميدواری "  پيامدهای سياسی نامه احمدی نژاد به جرج بوش" در عنوان اصلی خود با عنوان صدا
اما از آنجا که جز انبوهی نصيحت و تذکر، "کرده که این نامه آغازگر گفتگوی مستقيم دو کشور باشد 

حاوی مطلب دیگری در باره بحران های سياست خارجی کشورمان نيست نمی تواند تاثير زیادی داشته 
  ."باشد

رخی تحليلگران سياسی پيش بينی می کردند نامه رئيس جمهوری ایران گشایشی در در حالی که ب
:" بحران هسته ای بوجود آورد اما صدا از قول اسماعيل گرامی مقدم نماینده بجنورد در مجلس نوشته

نمی کند و حتی تحریک کننده افکار عمومی جهان ) پرونده هسته ای(متن نامه کمکی به حل مساله 
  ."می شود

به گفته آقای گرامی مقدم، ای کاش در این نامه به مواردی اشاره می شد که به عادی سازی روابط ما 
  .با امریکا کمک می کرد

 که از مدافعان رئيس یالثارات و پرتو سخندر مقابل انتقادهای محدود برخی جناح های سياسی، 
  .جمهوری به شمار می روند از این نامه دفاع کرده اند

 در عنوان اصلی خود از این که افکار عمومی جهان تحت تاثير این نامه قرار گرفته ابراز پرتو سخن
شادمانی کرده و یالثارات نيز مدعی شده احمدی نژاد با این نامه امنيت روانی و آرامش سياسی کاخ 

  .سفيد را برهم زده است
ایران را حاوی نکات فلسفی،  ارگان حزب موتلفه نيز در سرمقاله این شماره نامه رئيس جمهور شما

این نکات می تواند تغيير در رویکرد امریکا ایجاد کند که بدون :" تاریخی و مذهبی دانسته اما نوشته
  ."شک به نفع مصالح امریکا و ملت آن است

به عقيده سرمقاله نویس ارگان موتلفه، غرب به رهبری امریکا به راهی می رود که سقوط آنها را 
  .کرد و ليبراليسم غربی سرنوشتی جز کمونيسم نخواهد داشتتسریع خواهد 

  حاميان جدید هاشمی
با نزدیک شدن انتخابات مجلس خبرگان، بحث در باره حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع 

 از هماهنگی اصالح طلبان برای صدا، و اميد جوانتشيخص مصلحت نظام در این انتخابات باال گرفته و 
  .خبرداده اندحمایت از وی 
 در عنوان اصلی خود آقای هاشمی رفسنجانی را از جمله چهره های خبر ساز انتخابات اميد جوان

  ."حاال هاشمی را هم راستی ها می خواهند و هم چپی ها:"  معرفی کرده و تيتر زده85سال 
اصالح :" شته نيز از تالش گروه های اصالح طلب برای حمایت از وی در انتخابات خبر داده و نوصدا

  ."طلبان با هاشمی رفسنجانی آشتی می کنند
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نزدیک به شش ماه تا انتخابات مجلس خبرگان باقی است و هنوز مشخص نيست که چه کسانی 
 دو چهره توجه ناظران سياسی را به خود جلب کرده صداکاندیدای انتخابات خواهند شد اما به نوشته 
  .باح یزدیاست، اکبرهاشمی رفسنجانی و آیت اهللا مص

 صداآقای مصباح یزدی مهمترین حامی آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بوده و به نوشته 
  .وی شاگردان خود را برای شرکت در انتخابات آماده می کند

  تبعات افزایش دستمزد
ه سهم در پی افزایش دستمزدها و اخراج کارگران، وزارت صنایع پيشنهاد داده پنج درصد از حق بيم

  .کارفرما کاسته شود تا از اخراج بيشتر کارگران جلوگيری شود
 ارگان سازمان تامين اجتماعی در عنوان اصلی خود نسبت به کاهش حق بيمه ابراز نگرانی کرده و آتيه

  .نوشته، با این کار خدمات تامين اجتماعی تضعيف خواهد شد
يمه سهم کارفرما را پيشنهاد کرده گفته عليرضا طهماسبی وزیر صنایع که کاهش پنج درصدی حق ب
  .است که دولت باید کاهش منابع تامين اجتماعی را تقبل کند

همزمان مجيد یارمند مدیر کل دفتر امور سالمت و رفاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این برنامه 
 که آن را به  درصد متکی به خود است منطقی نيست99سازمانی را که : مخالفت کرده و گفته است
  .خزانه دولت وابسته کنيم

 80 هزار ميليارد تومان است که تنها 6به گفته آقای یارمند بودجه امسال سازمان تامين اجتماعی 
  .ميليارد تومان آن کمک دولت است

 هزار کارگر شده 17 درصدی حقوق کارگران باعث بيکاری بيشتر از 50بر اساس گزارش ها افزایش 
  .است

  ایدزمبتالیان 
 13 به نقل از محمد مهدی گویا رئيس مرکز مدیریت بيماری های وزارت بهداشت، از شناسایی سالمت

  . مورد ابتال به بيماری ایدز در ایران خبر داده است40هزار و 
 هزار نفر در ایران 70به گفته آقای گویا، این آمار همه واقعيت نيست و برآورد ما این است که حدود 

  .ز باشندآلوده به اید
: بر اساس گزارش ها عمده مبتالیان به ایدز را معتادان تزریقی تشکيل می دهند ولی آقای گویا گفته

ما در سال های آینده با موج دیگری از مبتالیان رو به رو خواهيم بود و آمار باالی ابتال به ایدز از طریق "
ه آن جوانی جمعيت و افزایش گروه اعتياد تزریقی جای خود را به تماس جنسی می دهد که علت عمد

  ."های پرخطر است
  متقاضيان شهادت

 در صفحه اول خود آگهی گروه استشهادیون را چاپ کرده که در آن سومين گروهان یالثارات
  .استشهادی اعالم موجودیت کرده است

ی که در دعوت شده در روز چهارم خرداد در مراسم) متقاضيان شهادت" (شهادت طلبان"دراین آگهی از 
  .بهشت زهرا برپا می شود شرکت کنند

  .به نوشته ارگان انصار حزب اهللا در این مراسم از داوطلبان عمليات استشهادی ثبت نام خواهد شد
  

   ارديبهشت28:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ مى ١٨  - ١٣٨۵ ارديبهشت ٢٨پنجشنبه 

شويقی اروپا که هنوز به ايران نرسيده واکنش رييس جمهوری و مقامات دولتی به طرح ت:بی بی سی
است، بحث پيرامون نا آرامی های شرق کشور و راه های مقابله با آن، اعالم وجود ميليون ها بی سواد 

در کشورو تغييرات مجلس در قانون شوراها از جمله مهم ترين گزارش های خبری روزنامه های امروز 
  صبح تهران است

ارت خارجه خبر داده که طرح هسته ای پيشنهادی اروپا هنوز به  سخنگوی وزهمبستگیبه نوشته 
ايران نرسيده و هر چه گفته شد اخبار رسانه هاست و ايران هم تا زمانی که اين طرح رسما دريافت 

  .نشود درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد
ظور بررسی  به من۵+١ در صدر اخبار خود سخنان نوشته همزمان با اعالم تعويق نشست شرقاما 

بيشتر پيشنهاد هسته ای اتحاديه اروپا به ايران، محمود احمدی نژاد خطاب به ارايه کنندگان اين مشوق 
  . ما را به خير شما اميدی نيست، شر نرسانيد. ما می گوييم مشوق پيشکش خودتان: ها گفت

اله روبرو هستيد  س۴ آقای احمدی نژاد گفته است آيا فکر می کنيد با يک بچه همبستگیبه نوشته 
  . که می خواهيد با دادن چند گردو و شکالت از او طال بگيريد؟

 از قول رييس دولت در اجتماع مردم اراک نوشته من به اروپا می گويم که ما يک ذره پايين تر و اعتماد
توجهی به کاری نکنيد که آژانس از اعتبار بيفتد و ملت ها کوچکترين . باالتر از حقوق خود را نمی پذيريم

  . اين سازمان بين المللی نداشته باشند
   اتحاديه  ميز مذاکره  هنوز روی  که  پيشنهادی  به  تهران  منفی اين روزنامه اظهار می کند که واکنش

  .  کنند  را اعالم  ايران  خود به های  از مشوق   جديدی  تصميم  هر لحظه  تا اروپا و غرب  شده  باعث اروپاست
   هسته بست  از بن  رفت  برون  تا برای  است  شده  ی افزايد آخرين تحول آن جاست که اعالم ماعتماد

  سازی  آن غنی  سبک به ايران خواهد داد تا در در ازای  ای آب  راکتور هسته  پيشنهاد فروش يک ای، اروپا 
  . اورانيوم را تعليق کند
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ناس پرسيده که آيا در پرونده هسته ای می تواند  در گزارشی از چند نماينده مجلس و کارشآفتاب يزد
  به روسيه اعتماد کرد؟ 

به نوشته اين روزنامه يک نماينده مجلس از بی اعتمادی به روسيه خبر داده و ديگری گفته آمريکا از 
روسيه بهتر تست در حالی که يک عضو ديگر کميسيون امنيت ملی مجلس گفته است بايد به روس ها 

  .اعتماد کرد
 محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، پِيشنهاد کرده با حساسيت اعتمادبه نوشته 

های پديد آمده در سياست خارجی و نا آرامی های جنوب و شرق کشور بهتر است يک سيستم 
  . هماهنگ و متمرکز اطالعاتی درست شود

ت نياز نيروی انتظامی می  دادستان کل کشور گفته است در صورآفتاب يزددر همين حال به نوشته 
  . تواند نيروهای مردمی را مسلح کند

 در سرمقاله خود دخالت سپاه و نيروهای امنيتی را در رفع نا آرامی های منطقه شرق اعتماد ملیاما 
کشور به منزله اعالم ناتوانی نيروی انتظامی و مراجع مسئول در شورای امنيت کشور خوانده و نوشته 

 و   تدابير کارشناسی  کشور از طريق  شرقی  در جنوب  امنيتی  دهند بحران ايد اجازه ب  کشور  مقامات
 وزير   رياست  کشور به  امنيت  عضو شورای  و نظامی ، قضايی ، امنيتی  سياسی  نهادهای مهندسی

   قبلی ای ه  برخورد مديريت های  از مکانيسم  گيری  و بهره  گذشته های  سال  حوادث  به کشور با مروری
  .   خواهد داشت  دنبال  کشور را به  داخلی  امنيت  کردن موضوع، مسايل حل شود چرا که نظامی

همين روزنامه از جلسه ای خبر داده که برای بررسی مساله قاچاق مواد مخدر و تاثير آن بر نا امنی 
 در   طوالنی  ای  مقدمه از  کشور در اين جلسه پس  کل های شرق کشور برگزار شده و نوشته دادستان

  . االرض تاکيد کرد  فی   مفسدين  دست ، بر لزوم قطع  اسالمی  کشورهای مورد وضعيت
   حضرت  گوسفند برای  نذر کردن  را به  دری نجف آبادی در عين حال مردم اعتماد ملیبه نوشته
   اگر دست  بدانند که بيگانگان:  گفت کرد و   موادمخدر دعوت  کنی  ريشه  برای  امامان  به  و توسل ابوالفضل
 بار   و اين سازيم  را می   بار ديگر ايران  آغاز کنند يک  ايران  عليه  غيرمنطقی  های  بگذارند و حرکت بر ايران

  .  کنيم  می  آمريکا را نيز حذف
ی ونزوئال،  در صدر اخبار خود به عنوان مهمترين خبر روز خود نوشته هوگو چاوز ، رييس جمهورکيهان

اعالم کرد به راه ايران می رود و از اين پس احتماال داد و ستدهای نفتی اين کشور را به جای دالر با 
  . يورو انجام خواهد داد

 چاوز که به دعوت شهردار لندن در اين شهر به سر می برد، در مصاحبه ای با شبکه کيهانبه نوشته 
يس جمهوری ايران، پيشنهاد جالبی است که می تواند بانکداران پيشنهاد ري: چهار تلويزيون بريتانيا گفت

  .را وادار کند برخی از ذخاير ارزی خود را به يورو تبديل کنند، اقدامی که می تواند سبب سقوط دالر شود
 نوشته حميدرضا ترقی، رييس دفتر سياسی حزب موتلفه اسالمی، گفته جمهوری اسالمیروزنامه 

ست اعضای شورای مرکزی جديد اين حزب به علت برخی مسايل امنيتی و است که اعالم نشدن لي
  . احتمال ترور اعضای اين حزب است که سابقه زيادی دارد

 اين نماينده سابق مجلس گفته هيچ يک از احزاب مانند موتلفه در خطر جمهوری اسالمیبه نوشته 
  . ی تردد می کنندنيستند و بدين خاطر بسياری از ايشان به همراه تيم های حفاظت

 در ادامه اين خبر نوشته اينها بهانه خوبی برای ادامه استفاده از امکانات جمهوری اسالمیروزنامه 
  حفاظتی است

 از قول يک مقام دولتی خبر داده که هم اکنون هشت ميليون نفر بيسواد مطلق در جوانروزنامه 
 ميليون نفر از اين افراد در گروههای گروههای سنی شش سال و باالتر در کشور وجود دارد که سه

  . سال قرار دارند۴٩سنی زير 
  

   ارديبهشت27:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ مى ١7 - ١٣٨۵ ارديبهشت 27 شنبهچهار

نامه اعتراض آميز مهدی کروبی به آيت اهللا جنتی، نقد پيشنهادهای جديد هسته ای :بی بی سی
ان گزارش های اصلی روزنامه های امروز تهران را تشکيل می دهد که اروپا، انتقاد از نا امنی در بلوچست

همچنين به بحث درباره نامه محمود احمدی نژاد به جورج بوش ادامه داده و نوشته اند که آقای احمدی 
  .نژاد نامه ديگری هم در دست تهيه دارد

يه اروپا، حقوق بشر را  در عنوان بزرگ صفحه اول خود خبر داده که اتحادجمهوری اسالمیروزنامه 
  . چاشنی هسته ای کرد

 با عنوان چين و روسيه با تحريم ايران مخالفند از قول وزير خارجه روسيه نوشته است چين و کيهان
روسيه از هيچ قطعنامه ای در شورای امنيت که بتواند در آينده بهانه الزم برای اعمال زور عليه ايران را 

  . فراهم آورد، حمايت نمی کنند
 بر اين خبر از قول تحليلگران افزوده چين و روسيه با وجود آن که بر روند ديپلماتيک تاکيد دارند در کيهان

  . نهايت به تاييد پيشنهاد اروپا خواهند پيوست
همين روزنامه در سرمقاله خود در رد پيشنهادهای اروپا نوشته اروپا قصد اعتماد سنجی ايران را دارد اما 

يا آلمانی ها در ماجرای احداث نيروگاه بوشهر به تعهد خود عمل کردند و مانع از ايراد زيان بايد پرسيد آ
به ايران نشدند که حاال به آنها اعتماد کنيم؟ و اگر نيروگاه مورد تعهد را برای ما احداث کنند، اين امتياز 

 درصد سهام کارخانه ١٠است يا عمل به وظيفه؟ يا فرانسوی ها که اجازه نمی دهند با وجود داشتن 
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و آيا ! يوروديف، سهم خود از اورانيوم غنی سازی شده را از آن کشور خارج کنيم، قابل اعتمادند؟
 سال است نيروگاه رو به اتمام بوشهر را گروگان گرفته ۵روس ها که ! انگليسی ها از اين دو آبرودارترند؟
  اند، چه؟ آيا آنها قابل اعتمادترند؟ 

ای که برای ايران در نظر گرفته شده است بيش از    در نشست بروکسل هزينه رسالت به نظر روزنامه
  .  باشد ها هم زياد می ها و محروميت فايده است و عالوه بر آن فاصله بين مشوق

سازی در ايران است و   در دنباله سرمقاله خود نوشته پيشنهاد اروپا و آمريکا فاقد بخش غنی رسالت
ای را به بن بست  ا سخت و همه راه های ديپلماتيک و تالش های جهانی و منطقه همين موضوع کار ر

آميز  ها سياست ناکارآمد نشان دادن تالش های ديپلماتيک در حل صلح  کشاند هر چند آمريکايی  می
  .ای ايران را در دستور کار خود دارند پرونده هسته 

شما به ملت ايران "ب به آيت اهللا جنتی با عنوان  در صدر اخبار خود از نامه مهدی کروبی خطااعتماد
 نوشته در بخشی از نامه رييس سابق مجلس با اشاره به اين که کارگزارانخبر داده و " توهين کرديد

خوانده بود نوشته " الهام خداوند" امام جمعه موقت تهران نامه احمدی نژاد به رييس جمهوری آمريکا را 
 از نامه آقای احمدی نژاد مبهوت شديد، من از سخنان شما مبهوت شدم شده به همان اندازه که شما

به گورباچف مقايسه کرده و ) ره (که چگونه به خود اجازه داديد که اين نامه را با نامه حضرت امام 
  . سپس از صفت الهی برای آن استفاده کنيد

  .  خارج کندوی دراين نامه از آقای جنتی خواسته است که خود را از صف غلوگويان
 به نقل از منابع آگاه از تدوين نامه دوم محمود احمدی نژاد خبر داده و نوشته نامه دوم به يک جوان

  . مقام يا شخصيت سياسی نخواهد بود و پيش بينی می شود هفته آينده منتشر شود
درت مهم دنيا آقای احمدی نژاد دو هفته پيش در مصاحبه ای اعالم کرده بود به زودی برای سران چند ق

  . پيام خواهد فرستاد 
 را   مذاکره خواهد باب  می   نامه  عماد افروغ نماينده مجلس گفته است اگر اين اعتمادبه نوشته روزنامه

 را   و ميش  گرگ  رابطه  زننده  و برهم  و منصفانه  عادالنه  مذاکره  يک  و رودرو شرايط باز کند، چرا مستقيم
  . کنيد  نمی مطرح
 نامه رييس جمهوری به جورج     در پس  گفته رييس کميسيون فرهنگ مجلس اگر مقاصد ديپلماسیبه

 و   مذهبی بخش  تعالی   از مفاهيم  استفاده  و بدون  مقاصد مستقيم  اين ، بهتر بود  است  نهفته بوش
 و   بر جايگاه  جدی  آسيب  در درازمدت  مفاهيم  از اين  ابزاری  کنيد استفاده  باشد و آيا فکر نمی فلسفی
  .  وارد خواهد ساخت  مفاهيم  اين نقش
 از مصاحبه ای با يکی از ديپلمات های ايران در بغداد خبر داده و از زبان وی نوشته بسياری از کيهان

  .مقامات و مردم عراق به زبان فارسی تکلم می کنند و تحت تاثير فرهنگ ايران قرار دارند
ن ذواالنواری گفته سفارت آمريکا در عراق سه هزار نيرو و نهصد نفر ديپلمات ، حسيکيهانبه نوشته 

دارد و اعضای سفارت ما يک صدم اعضای سفارت آمريکاست و بودجه سفارت هم با سفارت آمريکا قابل 
مقايسه نيست اما نقش سفارت جمهوری اسالمی در فرايندهای مختلف سياسی در جهت کمک به 

  . سيار چشمگير استدولتمردان عراقی، ب
 نوشته جالل طالبانی رييس جمهوری عراق گفته است عراق حق خود را برای دخالت در آفتاب يزد

  .امور ايران و ترکيه محفوظ می داند
 از قول يک مقام دولتی خبر داده که يک ميليون اتباع خارجی غير مجاز در جمهوری اسالمیروزنامه 

  . عداد اتباع بيگانه تهديدی برای امنيت استان تهران محسوب می شوداستان تهران حضور دارند که اين ت
 از طرح خروج اتباعی که به صورت غيرقانونی در جمهوری اسالمیمعاون استانداری تهران به نوشته 

 هزار اتباع غيرمجاز افغانستان به ٣٠٠استان تهران بسر می برند خبرداده و گفته در سال جاری 
   می شوندکشورشان بازگردانده
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