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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(یران و دولتهای بزرگرژیم ا

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
 رانی اهي علی نظامنهیبا گز/ گفته شودی سخنرانی امی زود است درباره تحرهنوز:هي روسی جمهورسيرئ

 مي کنی مخالفت میطیتحت هر شرا
  ٢٠٠۶  ژوئن2 – ١٣٨۵ خرداد ١2ه جمع
 خاطر رانی بر ضد ای مجدد بر مخالفت کشورش با هرگونه اقدام نظامدي با تاکهي روسی جمهورسيرئ

 . بر ضد تهران هنوز زود استمینشان کرد که هرگونه سخن گفتن از تحر
 ی های خبرگزاری با روساداریامروز در د ني فرانسه،پوتی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 مخالف یطی تحت هر شرای نظامنهیما با گز:"  در محل تفرجگاه خود گفت یهشت کشور صنعت
 ." و روشن استیهی مسئله کامال بدنی ام،يهست
 ." هنوز زود استمی مرحله هرگونه سخن از تحرنیبه اعتقاد ما درا: " کردحی تصرهي روسی جمهورسيرئ

 با اقدامات خصمانه ني و چهي همراه کردن روسی براکای فراوان آمری در واکنش به تالشهانيپوت اظهارات
 . آن مطرح شده استزي صلح آمی به خاطر برنامه هسته ارانیبر ضد ا

 نشست شب گذشته پنج انی پس از پاکای امور خارجه آمرری وزسی رازاي است که کاندولی در حالنیا
 ی مسئله مشارکت در گفتگوهاني وچهي اعالم کرده بود که روسنی آلمان درو وتي امنیعضو دائم شورا

 . کنندی می را بررسرانی با ایهسته ا
 رانی اهي زور علنهی استفاده از گز5+1 گروه یشنهادي کرد که در طرح پدي تاکزي نهي امور خارجه روسریوز

 . حذف شده است
 توسط پنج کشور عضو دائم نی که در ورانی به اشنهاديپ:"  اعالم کردنی الوروف در بازگشت از ویسرگئ
 به دقت مورد ی سازی غنقي در جهت تعلرانی وادار کردن ای سازمان ملل و آلمان براتي امنیشورا
 ." کندی را حذف مرانی اهي علی قرار گرفت ، استفاده از اقدام نظامیابیارز
ا در نشست روز گذشته استفاده از اقدام  که همه توافقهمی توانم به صراحت بگویمن م: " افزودیو

 ." کندی حذف میطی را در هر شراینظام
 به همراه تي امنی برگزار شد، پنج کشورعضو دائم شورانی که روز گذشته در و5+1 نشست گروه در

 به توافق رانی ای سازی برنامه غنقي از مشوقها در صورت تعلی اافتهیآلمان بر سر بسته توسعه 
 خواهند ظر آن در نی را برایمی با آن مخالفت کند، جرارانی کردند که اگر ادی تهدنيهمچن دند،امايرس

 .گرفت
در شهر ) ري ت26 تا 24(ی ماه جوال17 تا 15 به ذکر است که اجالس سران گروه هشت قرار است  الزم

  . برگزار شودهيسنت پطرزبورگ روس
  

تسهيل امور مربوط به از سرگيري  ست تا برايالمللي انرژي اتمي از ايران خوا مديرآل آژانس بين
  .سازي اورانيوم را متوقف سازد غني ي اروپا و آمريكا، يي با اتحاديه مذاآرات هسته

  ٢٠٠۶  ژوئن2 – ١٣٨۵ خرداد ١2ه جمع
از خبرگزاري شينهوا، محمد البرادعي، مديرآل  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

از ايران مصممانه خواسته شده : اي ادعا آرد پنجشنبه با صدور بيانيه مللي انرژي اتمي روزال آژانس بين
  .الزم را جهت از سر گيري اين مذاآرات با حضور آمريكا ايجاد آند است تا شرايط

هاي مربوط  ي اعتمادسازي فعاليت خواسته تا به نشانه المللي انرژي اتمي از ايران آژانس بين: وي افزود
  .آند سازي باز فرآوري را متوقف ه غنيب

ي آمريكا مبني بر پيوستن  رايس، وزير امور خارجه البرادعي اظهارات خود را پس از اعالم آاندوليزا
يي با ايران به محض برآورده شدن الزامات آژانس  مذاآرات هسته ي اروپا در مشروط آشورش به اتحاديه

  .بيان داشت
ملل به همراه آلمان روز پنجشنبه به بررسي  و دايم شوراي امنيت سازماناين در حاليست آه پنج عض

مارگارت . يي ايران در وين پرداختند ي هسته حل مساله ي اروپا جهت ي اتحاديه پيشنهادات مطروحه
توانم بگويم ما بر  مي: اي آوتاه اعالم آرد پايان اين نشست در بيانيه بكت، وزير امور خارجه انگليس در

  .پيشنهادهاي گسترده به عنوان مبنايي براي بحث با ايران به توافق رسيديم ك سري ازسر ي
  

  به ايرانی جهان بر سر مجموعه پيشنهادیتوافق قدرت ها
  ٢٠٠۶  ژوئن1 – ١٣٨۵ خرداد ١1شنبه پنج 

 متشکل ی در وين، پايتخت اتريش، بر سر بسته ای نشستی قدرت عمده جهان طشش:بی بی سی
 اورانيوم توافق ی سازی حساس غنی قانع کردن ايران به تعليق فعاليت های و تنبيه ها برااز مشوق ها

 .کرده اند
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 ی بکت، وزير خارجه بريتانيا، با اعالم اين توافق گفت اين بسته فراگير است و به ايران فرصت ممارگارت
 .سد اش به توافق بریدهد از طريق مذاکره در مورد برنامه جنجال آفرين هسته ا

 برداشته ی ديگریگام ها" بکت افزود که اگر ايران با شرکت در مذاکره و گفتگو موافقت نکرد، خانم
 ."خواهد شد

 . از آن منتشر نخواهد شدی که ايران در جريان اين بسته قرار داده نشده، هيچ جزئياتی گفت تا زمانیو
ا با ايران ملحق شود با اين شرط که  اتحاديه اروپی روز چهارشنبه گفت حاضر است به گفتگوهاآمريکا

 . را معلق کندی سازیايران غن
 را داشته ی سازی با آمريکا گفتگو خواهد کرد که اجازه ادامه غنی پاسخ داد که تنها در صورتايران
 .باشد
 . کاخ سفيد گفت اميدوار است اين آخرين حرف ايران در اين زمينه نباشدی يک سخنگواما

 آن به یور آمريکا، اخطار داد که اگر ايران تغيير عقيده ندهد، آمريکا و متحدان غرب بوش، رئيس جمهجورج
 . تحريم ايران تالش کنندی توانند برای که می امنيت سازمان ملل خواهند رفت، جايیشورا

 یغن( ها بايد بفهمند اين است که اگر آنها راه عدم تعليق ی که ايرانیمهمترين نکته ا: " گفتیو
در آن صورت جهان به صورت هماهنگ عمل خواهد کرد ...  قابل تصديق را انتخاب کنندیه شکلب) یساز

 ." امنيت سازمان ملل متحد خواهد بودی از اين اقدامات هماهنگ، رفتن به شورایو گام بعد
 را رد ی آمريکا و سوءظن اتحاد اروپا داير بر تالش جهت توسعه ظرفيت توليد سالح اتمی ادعاهاايران
 . گويد اين برنامه صرفا جنبه صلح آميز داردی کند و میم

 اورانيوم توسط ی سازی برنامه غنی از زمان ازسرگيری عمده اروپايی ميان ايران و قدرت هاگفتگوها
 .ايران در سال گذشته معلق مانده است

  بالقوهی هاتنبيه
به عالوه آلمان ) بريتانيا و فرانسهآمريکا، چين، روسيه، ( امنيت ی شورای مالقات وين، پنج عضو دائمدر

 . ايران توافق کرده اندیبرا" مشوق ها و تنبيه ها" از یبر سر بسته ا
 که ممکن است به تحريم ايران در سازمان ملل ی روسيه و هم چين تاکنون با پا گذاشتن در راههم

 .منجر شود مخالفت کرده اند
 با -رده با اين دو کشور دست به معامله زده باشد  گويند آمريکا ممکن است پشت پی تحليلگران ماما

 مستقيم با واشنگتن را رد کند، در آن صورت مسکو و پکن از یاين مضمون که اگر ايران پيشنهاد گفتگو
 . امنيت عليه آن کشور حمايت خواهند کردیيک قطعنامه شديداللحن تازه در شورا

 مدت بر ینهاد آمريکا به حل اين کشمکش طوالن کرده است که پيشی محتاطانه ابراز اميدوارروسيه
 . ايران کمک کندیسر برنامه اتم

اگر حل مشکل در چارچوب مذاکرات : " الوروف، وزير خارجه روسيه به تلويزيون روسيه گفتیسرگ
 از اين مساله ناراحت ی کنم هيچ کس خيلیمستقيم دوجانبه ميان ايران و آمريکا ممکن باشد، فکر نم

 ."شود
 رسد ايران منتظر است ببيند ی گويد به نظر می در تهران، می سی بی هريسون، خبرنگار بسيسفران

 . تصميم بگيردی وين چه خواهد بود تا بعد در مورد انتخاب مسير حرکت بعدیحاصل گفتگوها
 حل بحران یبرا" یيک فرصت واقع" روز پنجشنبه ی بکت، وزير خارجه بريتانيا، گفت گفتگوهامارگارت

 .بود
 که در اين اجالس مورد توافق قرار گرفت پيش از انتشار در اختيار تهران گذاشته ی گفت هر پيشنهادیو

 .خواهد شد
 ی دائم شورای اعضای از مشوق ها و تنبيه ها به ايران پس از ناکامی ارائه چنين مجموعه اپيشنهاد

 از ،ی سازیايران به تعليق برنامه غن وادار کردن ی الزام آور برایامنيت از توافق بر سر يک قطعنامه ا
 . ها مطرح شدی اروپايیسو
 به ی اتحاديه اروپا بسته مشابه ديگری از سوی بريتانيا، فرانسه و آلمان سال گذشته به نمايندگالبته

 .دانست و رد کرد" توهين آميز"ايران پيشنهاد کرده بودند اما ايران آن را 
 اخير در مورد بسته تازه گفته اند که اگر خواستار یهفته ها همچنين در ی اسالمی جمهوری هامقام

 . نخواهد بودی شود پذيرفتنی سازیتعليق غن
  . شودی روز پنجشنبه وين پس از چند نشست ميان نمايندگان شش قدرت مهم جهان حاصل متوافق

  
 ايران مذاکره مشروط با آمريکا را رد کرد 

  ٢٠٠۶  ژوئن1 – ١٣٨۵ خرداد ١1شنبه پنج 
 حل مساله ی مذاکرات با ايران برایوزير خارجه ايران پيشنهاد مشروط اياالت متحده برا:بی بی سی

 . اين کشور را به شدت رد کرده استیهسته ا
 وزير خارجه، در گفتگو با ،ی ژوئن، منوچهر متک1 روز پنجشنبه، - ايرنا - ايران ی دولتی گزارش خبرگزاربه

 مشارکت اين کشور در مذاکرات هسته ی وزير خارجه آمريکا برایبراز آمادگخبرنگاران در تهران، در مورد ا
 ی حل مساله هسته ایا بری گفت که در اين سخنان راه حل جديد و منطقی اسالمی با جمهوریا

 . شودیايران ديده نم
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ستن به  پيوی مه، کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، اعالم داشت که آمريکا آمادگ31 چهارشنبه، روز
 ی غنی برنامه خود برای اسالمی چند جانبه با ايران را دارد مشروط بر اينکه جمهوریمذاکرات هسته ا

 . اورانيوم را کنار بگذاردیساز
 ی تالش بين المللی در نظر دارد رهبری آمريکا، گفت که کشور وی جورج بوش، رييس جمهورهمچنين،

 .يپلماتيک را در دست بگيرد دی ايران از راه های حل بحران هسته ایبرا
 ملت ی هسته ایما در مورد حقوق طبيع" اورانيوم، گفت که ی سازی با رد توقف برنامه غنی متکیآقا

 داريم که در يک چارچوب تعريف شده، بدون تبعيض، عادالنه و در باره ی کنيم اما آمادگیايران مذاکره نم
 ."  مشترک مذاکره و گفتگو کنيمیدغدغه ها

 دال بر انحراف ما یهيچ سند" ايران کامال صلح آميز است و افزود یيد کرد که برنامه هسته ا تاکیو
 ."وجود ندارد بنابراين ايران عالقمند است همين مسير را ادامه دهد

 ها اگر واقعا خواهان تغيير هستند، بايد یآمريکاي" مورد روابط با آمريکا، وزير خارجه ايران گفت که در
 ."ا عوض کنندرفتار خود ر

  به آمريکای لفظحمله
 تصميم جديد دولت آمريکا را نشانه عقب ی اسالمی در جمهوری همگانی از رسانه های حاليکه برخدر

 مقامات ی اسالمی آن کشور در قبال ايران توصيف کرده اند، وزير خارجه جمهوری از مواضع قبلینشين
 . را به شدت مورد حمله قرار دادیآمريکاي

 سرپوش گذاشتن بر یسخنان رايس فرار به جلو برا"مورد پيشنهاد وزير خارجه آمريکا گفت  در یو
 ." جنايات آمريکا در عراق و منطقه استیبرخ
 باشد که در عراق و منطقه مرتکب شده ی هزاران اشتباهیآمريکا بايد پاسخگو" افزود ی متکیآقا

 ی توانند درباره کشوریکب شده اند، نم که جنايات ابوغريب و گوانتانامو را مرتیاست و کسان
 ."دموکراتيک مانند ايران سخن بگويند

 خروج آن کشور از انزوا توصيف کرد و گفت ی جديد اياالت متحده را تالش برای هدف از موضعگيریو
 ." بوده استی کنند و اين يک خود بزرگ بينی ها خود را در قالب امتياز به ديگران مطرح میآمريکاي"

 به نحوه انتخاب شدن جورج بوش در نخستين دور ی تلويحی خارجه ايران در آنچه که ظاهرا اشاره اوزير
 شوند ی می رييس جمهوری که به حکم قاضیبرخ" شود، گفت ی محسوب می ویرياست جمهور

 کرده است سخن ی که بيست و هفت سال سرافراز بوده و مستقل زندگی توانند راجع به ملتینم
 ."بگويد
سازمان " در تهران مالقات کرده بود گفت که ی که با دبيرکل سازمان کنفرانس اسالمی متکیآقا

 داشتن برنامه صلح ی از جمله ايران برای تی ان پی اعضای و قانونی از حق طبيعیکنفرانس اسالم
 ." کندی حمايت میآميز هسته ا

 و -ا، بريتانيا، چين، روسيه و فرانسه  آمريک- امنيت ی است وزيران خارجه پنج کشور عضو دايم شوراقرار
 ی به موضعیآلمان روز پنجشنبه در وين، پايتخت اتريش، تشکيل جلسه دهند و در مورد دستياب

  . کندی ايران تصميم گيریمشترک در مورد بحران هسته ا
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  
 استقالل و قدرت تام دی عراق بادی جدحکومت: با مهر یاختصاص ی عراق در گفتگوی جمهورسيرئ

  دلسوز همه ملت عراق هستندیستاني اهللا ستیآ/  داشته باشد ارياالخت
  ٢٠٠۶  ژوئن2 – ١٣٨۵ خرداد ١2ه جمع
 مختلف ی در حفظ وحدت و انسجام قشرهایستاني اهللا ستی از نقش آدي عراق با تمجی جمهورسيرئ

 اداره امور ی براارياالخت  استقالل به تمام معنا و قدرت تام دی عراق بادی جدمردم عراق گفت حکومت
 .عراق در دست داشته باشد

 که  کنم یفکر م:   مهراظهار داشت ی الملل خبرگزارني با خبرنگار ب  ی اختصاصی درگفتگوی طالبانجالل
 عراق یت  و قانون اساس و فدرال اسکي متحد ، دموکراتی عراقلي تشک  عراق، سرچشمهدیقانون جد
 . است ی عراقیروهاي  نی حقوق بشر و مورد توافق جمعني اصول و قوانیبر مبنا

 نی که هم دميکن یتصور م:  و دولت اظهار داشت نی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهردرباره رابطه دیو
 . باشدی مذهبیاد و آزینی دی بر اساس دموکراستواند ی اسالم باشد و هم عملکرد ما متواند یما م
 . و تنفس دارند ستی و مذاهب هم در عراق حق زانی  ادهيبق:  افزود یطالبان

  وهي به شدی که عراق بامی دادتی نکته رضانی برایما به همراه تمام احزاب اسالم:  در ادامه افزود یو
   ما با همهیعنیشد،  بایاريشکل کامًال اخت  به دی دولت فدرال اداره شود و اتحاد اقوام آن بایجمهور

  .میا دهي به توافق رسنهي زمنی در اعهي و شی سنیاحزاب اسالم
 از جمله ی سوال مهر درباره رابطه دولت و مردم جامعه با علما و مراجع اسالمنی در پاسخ به ایطالبان

 تیا خوب و رضاري بسیستانياهللا س  تی آیرابطه ما با جناب آقا:  اظهار داشت یستاني اهللا ستیآ
 و دلسوزانه و کيکرات دمواري بسشانی ااتینظر .ام   رفتهشانی بار به حضور انیبخش است و خود من چند 

 .  مثبت است اري بسشانی که نقش اميکن ی مردم عراق است و ما فکر م به نفع همه
 . عراق ندارداستي در سی دخالتنی ناظر مدبر است و کمترکی یستاني اهللا ستیآ:  افزود یو
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 ی کردن جمهورنهی و نهادلي برتشکی کشور مبننی مردم ای عموم  ضمن اشاره به خواستهیلبانطا
 نی به ادني در حال تحقق بخشی حقوق شهروندتیبا رعا:  و مردمساالر در عراق گفت کيدموکرات

 و عام ی در مورد امور همگانیريگ مي شرکت جستن در تصمی  که حق همگان براميمسئله هست
 . باشد ظفوجامعه مح

 از دی باها یمن معتقدم که  تمام عراق:  در عراق افزود ی و انسانی حقوق فردتی ضمن اشاره به رعایو
 ،ی عرب ، کرد ، ترکمان، آشورني بی که در عراق فرق یطور  برخوردار باشند، به یکسانیحقوق 

 . وجود نداشته باشدی و سنعهي ش،یحيمسلمان، مس
 ی شود و سعروزي در کشورمان پی و دموکراسی که آزادميما مصمم هستهرحال  به:  افزود یطالبان

 ازهر شيما پ . مي کنجادی و مردمساالر را در کشورمان اوي و فدراتکي دموکراتستمي سنی که اميکن یم
 . باشد یاسيس تمام احزاب ندگانی شامل نمادی عراق بادی که حکومت جدميکن ی مدي نکته تاکنیزبرايچ
 اداره امور عراق در ی براارياالخت  استقالل به تمام معنا و قدرت تام دی باد،یحکومت جد :  اظهارداشتیو

 .دست داشته باشد
 ای قوم،زبان کی  دیاستقالل و وحدت، هدف ماست و نبا:  خاطر نشان کرد انی جمهو عراق  در پاسيرئ

 . کردکوتینژاد و مذهب را با
 ی فراواناتی القاعده درعراق که تا کنون جنایستیه گروه ترور سرکردی گزارش مهر ، ابومصعب الزرقاوبه
 ی مرتکب شده است، در اظهاراتی فتنه مذهبجادی اهل سنت با هدف ای ملت عراق و حتتی اکثرهيعل

.  بجنگند انيعي در عراق اهانت کرد و از اهل سنت خواست با شعهي شتيگستاخانه به ساحت مرجع
 را با الفاظ زشت و یستاني اهللا ستی عراق، آانيعيرات خود درباره ش اظهانیزتري آمني درتوهیزرقاو

 در یزرقاو.  شدییکای آمراني و نظامرانی ااني می وجود همدستینادرست موردخطاب قرار داد و مدع
 تی آن را به حمادرعراق، عهي شتي آشکار به مرجعني پخش کرد، در توهنترنتی که در شبکه اینوار صوت

 اني می زدن به اهل سنت متهم کرد تا نشان دهد همچنان به دنبال تفرقه افکنبي آساز اشغالگران و
 از همان یستاني اهللا ستی که آی و برهم زدن وحدت وانسجام ملت عراق است؛ ملتی و سنعهيش

 و کرد متفق ی و سنعهي حفظ وحدت آن گام برداشته است و همه ملت عراق اعم از شیابتدا در راستا
  . کرده اندفي عراق و حفظ وحدت ملت آن توصی برایناني را سوپاپ اطمیستانيهللا س اتیالقول آ

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   خرداد11:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  ژوئن1 – ١٣٨۵ خرداد ١1شنبه پنج 
فوتبال ايران و بازی روزنامه های امروز صبح تهران عکس هايی از جشن بدرقه تيم ملی :بی بی سی

دوستانه ديروز اين تيم با تيم ملی بوسنی را در باالی صفحات اول خود چاپ کرده و در عنوان های 
مقاالتی در تجليل از آيت اهللا . اصلی خبر داده اند که آمريکا آماده مذاکره مستقيم با ايران شده است

 های هفته گذشته در شهرهای خمينی در سالگرد درگذشت وی، برآورد خسارت های نا آرامی
آذربايجان و اخباری از اعتراض دانشجويان تهران به دستگيری دو تن از نمايندگانشان از جمله ديگر 

  .مطالب اين روزنامه هاست
نياز آمريکا در "  خبر آمادگی آمريکا برای شرکت در مذاکرات هسته ای ايران و اروپا را با عنوان کيهان

در صدر اخبار خود منعکس کرده و چند مقاله و گزارش در مخالفت با آن نوشته " نپوشش امتياز به ايرا
  . است

 و ستون طنز و يادداشت مدير اين روزنامه اين است که آمريکا در موقعيتی کيهانمضمون سرمقاله 
  . است که نيازمند به مذاکره با ايران است اما آن را به شکلی مطرح کرده که اين نياز را بپوشاند

خبر نامه وزير خارجه آمريکا را به عنوان مهم ترين " آمريکا به مذاکرات با ايران پيوست" با عنوان اعتماد
به " ايران امنيت جهانی را به خطر انداخته" با اين تيتر که جمهوری اسالمیخبر امروز خود آورده و 

 منعکس کرده و در کنار آن از قول نقل از کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، گزارش های روز گذشته را
  . مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی نوشته ايران هرگز يک تهديد هسته ای نيست

 با تيتر آمريکا آماده مذاکره با ايران است خبر اصلی امروز  سرمايه و آفتاب يزد،اعتمادملی، شرق
  . خود را منتشر کرده اند

د از انتشار خبر ارسال نامه وزير خارجه آمريکا برای ايران يک  در گزارش خود نوشته ساعتی بعکيهان
مقام بلندپايه مسئول در گفتگو با کيهان دريافت پيام رسمی از جانب آمريکا به واسطه سفير سوئيس 

  . در تهران را تاييد کرد
پيام « از قول همين مقام که نام او را فاش نکرده نوشته است آنچه به تهران واصل شده، يک کيهان
و در آن نوشته شده که اين مذاکرات به شرطی صورت می گيرد » بيانيه علنی«است نه يک » رسمی

  . که ايران فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم را به تعليق درآورد
 در اشاره به همين شرط نوشته بعد از توقف غنی سازی ديگر برای چی مذاکره کيهانطنز نويس 

  کنيم؟
 در گزارشی با اعتمادد از اعالم رسيدن ذخاير ارزی و طالی کشور به باالترين حد تاريخی خود دو روز بع

   گذشته های  در سال  که  آنجا است  عمده اشاره به اين اين دارايی بی سابقه به ياد آورده که تفاوت
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   همين  به  ارزی  ذخيره ق بيشتر نيانجامد و صندو  مصرف  به  درآمد ارزی  تا باال رفتن  داشت  کوشش دولت
  . بود اما اينک دولت مشغول مصرف ذخاير است  شده منظور تاسيس

 از قول يک اقتصاددان نوشته افزايش حجم موجودی ارز و طالی کشور به معنای رشد اعتمادگزارشگر 
  .منابع معطل مانده است

  سالمی دانشجويان دانشگاه خبر داده که به دنبال دستگيری دو تن از اعضای انجمن ااعتماد ملی
 می   دو دانشجو  شدن  ربوده  که  آنچه  به  اميرکبير، جمعی از دانشجويان به عنوان اعتراض صنعتی

  . برگزار کردند  آزاد و تجمع  داشتند تريبون  دو دانشجو در دست  از اين هايی  عکس   که خواندند، درحالی 
 اشاره به بندهايی از قانون اساسی که تجمع را آزاد  دانشجويان معترض بااعتماد ملیبه نوشته 

 را پر   دانشگاه  فضای ای  کرده اند که عده   عقايد، ابراز عقيده  تفتيش  بودن  جرم اعالم می دارد و همچنين
 را می   همه  شود که  می  انجام شود اقداماتی  بلند می  اند، هرجا صدايی  و تهديد کرده  از ارعاب

  .ترساند 
   باعث می شود  شده  حاکم  دانشجويان  بر  که  گفته است ترسیاعتماد ملیيک دانشجو به گزارشگر 

 فردا و   دانيم  می  نکنيم  بيشتر شود و اگر ما امروز اينجا صحبت  دانشگاه  در فضای  قدرت  هر روز اعمال که
  .   را نيز از ما خواهند گرفت فردا اختيار نماز خواندن پس 
 از قول مقامی در استانداری اردبيل خبر از هفتصد ميليون تومان زيان به اموال عمومی در د ملیاعتما

  . جريان نا آرامی های آن شهر داده است
   تر از خسارات  اخير مهم  در حوادث به نوشته اين روزنامه معاون استانداری سبالن گفته است آنچه

 از   شود و مردم  بايد حل  که  است  مردم  برای  ايجاد شده انی و رو  روحی ، اضطراب  بوده  و صوری مادی
  . درآيند  و اضطراب نگرانی

 خبر از به آتش کشيده شدن يک ماشين آتش نشانی و اعتماد ملیيعقوب عزيز زاده به نوشته 
  .مجروج شدن دوازده تن از آتش نشانان داده و گفته در شب حادثه چهل مورد آتش نشانی مهار شد

  . روزهای گذشته روزنامه های تهران گزارشی از نا آرامی های اردبيل منعکس نکرده بودنددر
 گزارش داده است که هديه چند سکه طال از سوی وزير کشاورزی به تعدادی از نمايندگان آفتاب يزد

مجلس در جلسه علنی مجلس گفتگوها آفريد و در حالی که عده ای به افشای اين خبر و واکنش 
ی دولت به آن اعتراض داشتند رييس مجلس خواستار آن شد که نمايندگان سکه ها را پس سخنگو
  . بدهند

به نوشته اين روزنامه يکی از نمايندگان بعد از اين توضيح که نمايندگان از وزير عيدی خواسته اند و او 
داد، گفته است چرا سکه هايی را که از پانزده سال پيش در اختيار وزير کشاورزی بوده است به آن ها 

وزير به خواست های مشروع نمايندگان بی توجه است اما به خواست غيرمشروع آن ها عمل می 
  کند؟
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