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

  
  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -مي رژيم ايرانپروژه ات

  
 اي ايران به شوراي امنيت نرود بايد تالش آنيم پرونده هسته:محسن ميردامادي
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ي اي ايران به شورا اگر پرونده هسته: عضو شوراي مرآزي حزب مشارآت تاآيد آرد: خبرگزاري فارس

امنيت ارجاع شود، آيندگان بيشتر از آساني آه معاهده ترآمنچاي را امضا آردند، ما را نفرين خواهند 
 .آرد

اي و  مسايل هسته«به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محسن ميردامادي امروز در همايش 
 اين دانشگاه آه توسط انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران در دانشكده علوم» منافع ملي

آن  هاي  امنيت ملي نه تنها به معني توان باالي نظامي بلكه به عنوان يكي از مولفه :برگزار شد، گفت
 . است

هاي دوران جنگ سرد، اتخاذ سياست تقابل از سوي آشورها  وي با بيان اينكه اگر چه در خالل سال
تواند آشورها را به  است آه ميدر شرايط آنوني اين سياست تعامل : نتيجه بخش بوده است، گفت

 . سمت پيشبرد اهدافشان سوق دهد
ميردامادي با تاآيد بر اينكه اتخاذ شيوه تعامل به معني گذشتن از منافع ملي نيست، در خصوص حضور 

عضو نظام بين الملل شدن مستلزم پذيرش يك سري : المللي گفت ايران در معاهدات بين
 . د منافعي را نيز به همراه داردهايي است آه در آنار خو محدوديت

اي پتانسيلي را به  ما در بحث انرژي هسته: رئيس آميسيون امنيت ملي مجلس ششم تصريح آرد
ايم آه مي تواند براي ما به عنوان يك فرصت در جهت خنثي آردن تهديدات تلقي گردد، لذا  دست آورده

 . ايم قطعا موفق عمل آردهدر صورتي آه بتوانيم در اين باره بازيگر خوبي باشيم، 
ما  : گري نمي خواستيم، گفت اي را از ابتدا براي نظامي ميردامادي با بيان اين آه ما تكنولوژي هسته

اي را آه   مي شديم و اگر شديم بايد به عنوان نمونه منع استفاده از سالح هاي هستهNPTنبايد وارد 
 NPTاهيم به تعهد خودمان پايبند باشيم نبايد عضو در آن معاهده تاآيد شده رعايت آنيم، اگر نمي خو

 . ايم شويم و لذا ما با عضو شدن از ابتدا اين تعهد را پذيرفته
اي را براي امنيت آشورمان مي خواهيم در  اگر ما تكنولوژي هسته: ميردامادي خاطر نشان آرد

مه خواهيم داد؟ لذا دفاع از شرايطي آه خود اين تكنولوژي باعث نقض امنيت ملي شده، آيا باز هم ادا
 . حقمان در صورتي ممكن است آه بتوانيم لوازم دستيابي به حق خود را داشته باشيم

ميردامادي همچنين با اشاره به اينكه در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ملي، خارج شدن 
 آمريكا بتواند اجماعي عليه ايران اي عمل آنيم آه اگر ما به گونه: آن به دست آمريكا خواهد بود، گفت

تواند تضمين آند آه اگر  لذا چه آسي مي. در جهان ايجاد آند تهديد جدي براي ما به وجود خواهد آمد
آيد پس معتقدم آه بايد  اي ايران به شوراي امنيت رفت، اين اجماع و تهديد به وجود نمي پرونده هسته

 . تالش آنيم پرونده به شوراي امنيت نرود
  

 اي موقت با ايران را تاييد آرد استرا توافق هسته
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وزير امور خارجه انگليس گفت اين آشور و ديگر آشورهاي اروپايي به توافق : خبرگزاري فارس
 اورانيوم سازي آميز به اين آشور در ازاي تعليق غني اي صلح غيررسمي با ايران براي ارائه فناوري هسته

 .اند دست يافته
مقامات : به گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، جك استرا امروز در حضور نمايندگان مجلس انگليس گفت

دهد ايران در  انگليسي، فرانسوي و آلماني با تهران به توافق موقت دست يافتند آه به ما اطمينان مي
ست و اين در حالي است آه ما خواستار اي ني هاي بسيار حساس هسته حال دستيابي به فناوري

 . اي ايران هستيم هاي انرژي هسته توافق درازمدت در مورد برنامه
نويس را بپذيرد آه شامل تعليق آامل  من بسيار اميدوارم آه دولت ايران اين پيش«: وي افزود

 » .شود سازي و فرآوري اورانيوم و همه فعاليتهاي مربوطه مي غني
روز يكشنبه اعالم آرد اين آشور پس از مذاآرات پاريس به توافق اوليه با آشورهاي يك مقام ايراني 

 . اي اين آشور دست يافته است عضو اتحاديه اروپا در مورد نگرانيها در خصوص برنامه هسته
گذاران انگليسي در اين خصوص آه اين توافق شامل  شنبه در پاسخ به يكي از قانون  استرا روز سه
ليس از ساخت رآآتور غيرنظامي آب سبك در ايران، به ازاي خاتمه هرگونه برنامه بالقوه حمايت انگ

هايي در سطح غير رسمي در مورد ارائه فناوري در اين  البته بحث«: شود، گفت اي مي تسليحات هسته
 » .زمينه وجود داشته است
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 است، حصول اطمينان از اين يكي از داليلي آه ما معتقديم دستيابي به اين توافق مهم«: وي افزود
  اي پيش آميز انرژي هسته اي ايرانيها تنها به سوي توليد صلح موضوع است آه برنامه تحقيقاتي هسته

 » .رود مي
ي تامين  انگليس مذاآرات غير رسمي را با ايران درباره: اش گفت جك استرا امروز به اعضاي آابينه

 .يي به اين آشور داشته است فناوري هسته
، وزير خارجه انگليس آه تحت فشار نماينده حزب آار، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي گزارشاتي مبني بر اين آه انگليس از ساخت رآآتور آب سبك در ايران حمايت  ميخاييل آالفام، درباره
ناوري در اين هاي ف ي محدوديت در حقيقت مذاآراتي در سطح غير رسمي درباره: آند بود، گفت مي

 .زمينه صورت گرفته است
  

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

 هيات فلسطيني با مقامات فرانسوي مذاآره آرد
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، رئيس تشكيالت خودگردان »ياسر عرفات«هيات فلسطيني در پاريس ضمن عيادت از : خبرگزاري فارس
 .، وزير امور خارجه فرانسه انجام داد»ميشل بارنيه«ا با فلسطين مذاآراتي ر

به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، چهار مقام بلندپايه فلسطيني بمنظور عيادت از عرفات آه براي 
 . مداوا در بيمارستاني نزديك پاريس بستري است، وارد اين آشور شدند

دبير آل " محمود عباس"دگردان فلسطين، نخست وزير تشكيالت خو" احمد قريع"هواپيماي حامل 
وزير امور خارجه تشكيالت خودگردان و " نبيل شعث"آميته اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين، 

در )  دفيقه به وقت گرينويچ20:45( به وقت محلي 21رييس شوراي قانونگذاري در ساعت " روحي فتوح"
 . فرودگاه لوبورجيه در شمال پاريس فرود آمد

 حالي است آه سرويس پزشكي وابسته به ارتش فرانسه اعالم آرد، با وجود اينكه هيچ تغييري اين در
 . شود در وضعيت عرفات به وجود نيامده است اما از اين پس ديدار از عرفات بسيار محدود مي

مقامات بيمارستان فرانسوي آه عرفات در آن بستري است، اعالم آردند وضعيت وي شب گذشته بدتر 
 . تري فرو رفته است  و به اغماي عميقشده
در حومه پاريس امروز گفت، وخامت " پرسي"، سخنگوي بيمارستان نظامي "آريستين استريپو"ژنرال 

 . بيني آرد توان در اين خصوص پيش است و نمي" مرحله مهمي"دهنده  اوضاع عرفات نشان
 

  ق  و نيروهاي موثر در آينده عرادولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

ها در طول  ي العربيه از اوضاع وخيم انساني در شهر فلوجه و وجود زخميان و اجساد آشته شبكه
 .هاي اين شهر خبر داد خيابان
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اوضاع انساني در شهر : خبرنگار العربيه اظهار داشت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها  ها جسد و نيز افراد زخمي بر روي سطح خيابان  تاسف بار و نگران آننده است و دهفلوجه بسيار
 . گونه آمكي به اين افراد نيست ي هيچ آس قادر به ارايه شود آه هيچ مشاهده مي

يي در اين شهر  حمالت هوايي و زميني نيروهاي آمريكايي به حدي افزايش يافته است آه هيچ جنبنده
 .  امان نمانده استاز اين حمالت در

استقرار تك تيراندازان آمريكايي در مناطق مختلف منجر به آن شده است آه هيچ آس قادر به ارايه 
دهند،  آمك به مجروحان غيرنظامي در اين شهر نشود؛ زيرا اين افراد آوچكترين تحرآي را هدف قرار مي

 .حتي اگر اين جنبنده يك حيوان باشد
  ي نيروهاي نظامي آمريكايي و عراقي آه با حمايت توپخانه رغم حمالت گستردهب: خبرنگار العربيه گفت

اند به مرآز شهر وارد  گيرد، اين نيروها تاآنون نتوانسته ها و هليكوپترهاي آمريكايي انجام مي و جنگنده
 .اند تا نزديكي مرآز شهر راه يابند هاي معدودي موفق شده شوند و تنها تانك
هاي خياباني و تن به تن تقريبا در فلوجه آغاز شده است و بسياري از  ش شد، جنگدر همين حال گزار

اند به رويارويي مستقيم با  نيروهاي مقاومت موجود در فلوجه آه در مناطق مختلف مستقر شده
 .اند سربازان آمريكايي پرداخته

آنند و از به  ات را دنبال ميخبرنگاران خارجي به دليل شرايط امنيتي حاآم تنها از دور وقايع اين عملي
 . اند تصوير آشيدن بسياري از تصاوير در اين شهر عاجز مانده
 50هاي مسلح به سه مرآز پليس در بعقوبه به  اين در حالي است آه تعداد آشته شدگان حمالت گروه

 .تن رسيده است
 عالوه بر آشتن شدن آمار آشته شدگان اين حمالت روبه افزايش است و: ي العربيه بيان داشت شبكه

 .اند ها تن ديگر نيز زخمي شده  تن ده50بيش از 
 

چي با اشاره به عمليات نظامي مشترك نيروهاي آمريكايي و عراقي در شهر فلوجه اعالم  عدنان پاچه
 .ي عراق هنوز مشخص نشده است آرد، تاثير گذاري اين عمليات بر روند انتخابات آينده
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عدنان پاچه چي يكي از اعضاي شوراي ملي عراق در ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

بحث بر سر اين است آه آيا عمليات نظامي فلوجه : ي تلويزيوني العربيه اظهار داشت وگو با شبكه گفت
ع عمليات نظامي در فلوجه دارد بر روند انتخابات عراق تاثير گذار است؟ پاسخ اين سوال بستگي به نو
 .ريزي انجام خواهد گرفت خون آه آيا اين عمليات طوالني و سخت خواهد بود يا اينكه سريع و بي

هاي  ي عراق بهترين فرصت براي آاهش مشكالت و بحران به اعتقاد ما انتخابات آينده: چي گفت پاچه
 .ها آاهش خواهد يافت ين گونه درگيريموجود است به طوري آه در صورت برگزاري اين انتخابات ا

ها و احزاب عراقي شرآت در اين  در حال حاضر برخي از گروه: اين عضو شوراي ملي عراق تصريح آرد
ها خارج  ي اصلي شما هستيد زيرا اين گروه گويم بازنده ها مي اند اما به اين گروه انتخابات را تحريم آرده

 .يي را در آينده به دست خواهند آورد فت و نقش حاشيهاز روند سياسي عراق قرار خواهند گر
دانند به آنها  ها و احزاب وجود اشغالگران را دليل اصلي عدم شرآت خود مي اگر اين گروه: وي افزود

ي نظام سابق عراق منجر به ورود نيروهاي اشغالگر در عراق شده  هاي احمقانه گويم آه سياست مي
تري را انجام  تر و عاقالنه  خروج اين نيروها هستند، بايد اقدامات منطقياست و اگر اين گروهها خواهان

 .دهند
نيروهاي اشغالگر زماني از عراق خارج خواهند شد آه ما توانايي امنيتي خود را بازيابيم : چي گفت پاچه

 .بنابراين در حال حاضر بايد بر اين موضوع متمرآز شويم
تواند در هر زماني آه بخواهد  ي شوراي امنيت مي طبق قطعنامهبه هر حال دولت عراق : وي تاآيد آرد

 .خروج اين نيروها از عراق را خواستار شود
به هر حال انتخابات عراق بهترين فرصت در برابر ملت عراق است و مردم عراق : چي تاآيد آرد پاچه

ادانه به تعيين سرنوشت خود توانند آز نبايد اين فرصت طاليي را از دست بدهند؛ زيرا براي اولين بار مي
 .دست زنند

 
هاي اين  ي تلويزيوني العربيه از تسلط نيروهاي آمريكايي بر يك سوم شهر فلوجه و ورود تانك شبكه

 .نيروها به مرآز شهر فلوجه خبر داد
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لحظاتي پيش : ه خبري اظهار داشتخبرنگار اين شبك) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
سخنگوي ارتش آمريكا با اذعان به اين مطلب آه با مقاومت بسيار سخت نيروهاي مسلح در فلوجه به 

ها بر  اند، گفت نيروهاي آمريكايي توانستند با حمايت جنگنده ي غربي آن مواجه شده خصوص در منطقه
 .ي مرآزي اين شهر گردند  وارد منطقهبيش از يك سوم از شهر فلوجه مسلط شوند و تا حدودي
هاي نظامي در شهر فلوجه ميان  گيرد آه درگيري اين اظهارات سخنگوي ارتش آمريكا در حالي انجام مي

 .يابد هاي مسلح و سربازان آمريكايي لحظه به لحظه شدت مي گروه
 همچنان در دست شود، مناطق جنوب و شرق فلوجه بر اساس آنچه آه در حال حاضر مشاهده مي

ي دو طرف است و هيچ يك از  ي غرب همچنان شاهد درگيري مسلحانه نيروهاي مسلح است و منطقه
ي شمالي نيز تحت  اند به صورت آامل بر آن تسلط يابند و منطقه نيروهاي آمريكايي يا مقاومت نتوانسته
 .برد تسلط نيروهاي آمريكايي به سر مي

ي، نخست وزير عراق لحظاتي پيش دستور برقراري حكومت نظامي در اين در حالي است آه اياد عالو
 . بغداد را صادر آرد

عالوي چندي پيش دستور برقراري حكومت نظامي در شهر فلوجه و رمادي و برخي شهرهاي بحران 
 . را صادر آرده بود زده

ليات نظامي در شهر حازم شعالن، وزير دفاع عراق نيز لحظاتي پيش با اعالم و تاآيد اين مطلب آه عم
تر و  نيروهاي عراقي خود را براي يك عمليات سنگين: فلوجه همچنان ادامه خواهد يافت، گفت

 .آنند  مي تر در اين شهر آماده گسترده
آغاز خواهد شد و ما اميدواريم آه هر چه سريعتر ) چهارشنبه(احتماال اين حمالت از فردا : وي تاآيد آرد

 .مبه اين بحران پايان دهي
نيروهاي آمريكايي در اين عمليات سنگين ما را همراهي خواهند آرد و با حمايت همه : شعالن گفت

 .ي هوايي از نيروهاي عراقي، به نوعي در اين عمليات شرآت خواهند آرد جانبه
  

ی تجهيزات و مهمات و نيرو برای عمليات خرابکارانه در عراق از مرز ایران وارد م: مقامات کردستان عراق
 شود 

  ٢٠٠۴ نوامبر  9 – ١٣٨٣ آبان 19سه شنبه 
خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از مقامات کردستان عراق می نویسد تجهيزات، مهمات و افراد خرابکار 

مقامات جمهوری اسالمی همواره این . برای انجام عمليات نظامی از راه ایران وارد عراق می شوند
آسوشيتدپرس معتقد است که این اقدامات از سوی تندروهای . داتهام دخالت در عراق را رد کرده ان

حکومت ایران و به طور مشخص سپاه پاسداران انقالب اسالمی صورت می گيرد و دولت محمد خاتمی 
آسوشيتدپرس ضمن تقسيم حکومت ایران به دو جناح تندرو و ميانه رو، . از رویارویی با آنها ناتوان است
عناصر تندرویی که در سپاه پاسداران انقالب اسالمی جای دارند و :  افزایدبه نقل از کارشناسان می
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 هزار نفری آمریکا در عراق باعث بی ثباتی در ایران شود، از اقدامات شبه 140نگران آنند که نيروی 
 . نظاميان در عراق پشتيبانی می کنند

: سليمانيه به آسوشيتدپرس گفت سرکوت حسن جالل، فرمانده اداره امنيت ): رادیو فردا(نيما تمدن 
شبه نظاميان نيروهای تازه و تجهيزات الزم را از ایران و به شکل قاچاق وارد عراق می کنند و سپس 

این فرمانده امنيتی آماری درباره افراد رد شده . آنها را به فلوجه یا دیگر مناطق حساس انتقال می دهند
 می افزاید از حجم این گونه قاچاق انسانی طی چند ماه اخير از مرز ایران به عراق ارائه نمی دهد، اما

 . کاسته شده است
یکی دیگر از مقامات کردستان عراق که نامی از او برده نشده نيز گفت از ابتدای سال تا کنون دهها 

همچنين یک مقام عراقی از ورود بيش از یکصد . شبه نظامی از کوهستانهای مرزی عبور کرده اند
 .مليات نظامی به جنوب عراق از طریق ایران، خبر می دهدداوطلب ع

به نوشته خبرگزاری آسوشيتدپرس، پيش تر تایيد شده که شماری از افراد القاعده پس از سقوط 
حکومت طالبان در افغانستان، از طریق مرز یک هزار و سيصد کيلومتری ميان ایران و عراق، خود را به 

 شمار افرادی که از راه ایران وارد عراق می شوند با تشدید اقدامات کاهش در. خاک عراق رسانده اند
 . امنيتی در مناطق مرزی عراق، مرتبط است که کار را برای این شبه نظاميان دشوار می کند

اما به اعتقاد یک مقام عراقی، به نظر می رسد این افراد در ایران از حمایت لجستيک و کاربردی 
می گوید آنها به ایران می گریزند و چند روز یا چند هفته بعد با ابزاری بهتر بازمی این مقام . برخوردارند

در همين ارتباط آن دسته از کردهای عرقی که در مناطق مرزی زندگی می کنند و مالقاتهایی با . گردند
هر در برخی مناطق مرزی ایران از جمله ش: اقوامشان در آن سوی مرز، ایران داشته اند، گفته اند

 . مریوان عربهایی را دیده اند که در خانه هایی امن به سر می برند
شماری از زندانيان پيشين انصاراالسالم نيز که اکنون در اختيار اتحادیه ميهنی کردستان هستند، صحت 

نيروهای امنيتی کردستان عراق در : چنين اظهاراتی را تایيد کرده اند و همچنين یک مقام آمریکایی گفت
 از این خانه های امن، پاسپورتهایی را از زیر خاک خارج کردند که به کشورهای مصر، یمن، یکی

یکی از مقامات پيشين آمریکا نيز که اکنون در عراق کار می کند، گفته . عربستان سعودی تعلق داشتند
د، بلکه حکومت با عناصر القاعده به صورت انفعالی و از روی اجبار معامله و همکاری نمی کن: است

 . همکاری فعالی در جریان است که مبنای آن در سپاه پاسداران انقالب اسالمی است
خبرگزاری آسوشيتدپرس ضمن تقسيم حکومت ایران به دو جناح تندرو و ميانه رو، به نقل از کارشناسان 

زار نفری  ه140عناصر تندرویی که در سپاه پاسداران جای دارند و نگران آنند که نيروی : می افزاید
آمریکا در عراق باعث بی ثباتی در ایران شود، از اقدامات شبه نظاميان در عراق پشتيبانی می کنند و 
 .دولت ميانه رو ایران که کاری از دستش ساخته نيست، خود را در این باره بی اطالع جلوه می دهد

 
  آشته گرفت 45حمله شورشيان عراق به بعقوبه 

  ٢٠٠۴ نوامبر  9 – ١٣٨٣ آبان 19سه شنبه 
 . نفر رسيد45هاي شورشيان عراق و نيروهاي پليس اين آشور در شهر بعقوبه به   گيري  شمار تلفات در

در نتيجه حمالت : يكي از مقامات بيمارستان شهر بعقوبه اعالم آرد, الملل ايلنا  به گزارش سرويس بين
 . نفر آشته شدند45دست آم , شورشيان به اين شهر

درحالي آه نيروهاي آمريكايي و شماري از سربازان ارتش عراق حمله , خبرگزاري رويتربه گزارش 
شورشيان عراق در اعتراض به اين اقدام به پايگاه پليس , اند  اي را به شهر فلوجه آغاز آرده  گسترده

هر با  آيلومتري شمال بغداد حمله آرده و پس از اين اقدام آنان پل ارتباطي اين ش65عراق واقع در 
 .را تخريب آردند" مقداديه"و" آاظمين"شهرهاي 

 تن و 45هاي شورشيان با نيروهاي امنيتي را حدود   رئيس بيمارستان شهر بعقوبه شمار تلفات درگيري
 . نفر اعالم آرد32ها را نيز   شمار زخميان اين درگيري

  
 اوضاع برخي شهرهاي عراق متشنج است 

  ٢٠٠۴مبر  نوا 9 – ١٣٨٣ آبان 19سه شنبه 
 .هاي شديد بود  برخي شهرهاي عراق امروز صحنه درگيري

 عناصر مسلح عراقي يك ايستگاه پليس در بعقوبه را تحت آنترل   الملل ايلنا،  به گزارش سرويس بين
 .درآورند

 .در اين حمله مسلحانه چهار پليس زخمي شدند  
روي بمبگذاري شده در الرمادي واقع در به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، در عين حال انفجار يك خود

 . آيلومتري غرب بغداد به زخمي شدن پنج سرباز آمريكايي منجر شد113
به گفته منابع آگاه ارتش آمريكا هنوز . از سويي ديگر امروز صبح انفجاري مهيب مرآز بغداد را لرزاند

 .توضيحي درباره وقوع اين انفجار در قلب بغداد ارائه نداده است
 عراقي آشته و 13چنين بر اساس آخرين آمار يورش شب گذشته در مقابل يك بيمارستان در بغداد،   هم
 . تن ديگر زخمي شدند60

دست آم دو عراقي در يك عمليات انتحاري عليه گارد ملي در . ها بود  امروز آرآوك نيز صحنه درگيري
 .شمال آرآوك آشته و چندين تن زخمي شدند

 .ي شده در مقابل مقر گارد ملي در شمال آرآوك منفجر شداين خودروي بمبگذار
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   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  آبان19:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۴ نوامبر  9 – ١٣٨٣ آبان 19سه شنبه 
احتياط بيشتر روزنامه های صبح امروز تهران، يک روز بعد از پايان مذاکرات هسته ای پاريس، به گونه ای 

آميز و بدون اظهار نظرهای قطعی، به نقل گزارش رسانه های بين المللی درباره آينده هسته ای کشور 
اکتفا کرده و در انتظار تصميمی مانده اند که قرارست تصميم گيرندگان نظام درباره فعاليت های هسته 

  . ای اتخاذ کنند
 المللی انرژی اتمی را نقل کرده که ابراز  نظر محمد البرادعی، مديرکل آژانس بينايرانروزنامه 

  . اميدواری کرده است توافق اوليه بين ايران و اتحاديه اروپا شامل تعليق غنی سازی اورانيوم نيز باشد
  .  از قول وزير خارجه ايران نوشته اروپا بهتر است صبر و تحمل داشته باشدآفتاب يزد
 خود نقل کرده که اروپايی ها می گويند ما اعتماد  از قول هاشمی رفسنجانی در صدر اخبارهمشهری

می خواهيم و ما، اگر آنها اهل منطق باشند، می توانيم براساس مذاکرات پاريس به آنها اعتمادهايی را 
  . بدهيم

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، که اولين مسئول بلند پايه حکومتی است که درباره مذاکرات 
ن آوری هسته ای را سرمايه ای برای کشور دانسته و گفته است ما می پاريس اظهار نظر می کند، ف

توانيم بسياری از مشکالتمان مثل تجارت جهانی را با آن حل کنيم، اما آن ها در مذاکرات هسته ای 
  . مکار هستند و ما هم بايد زيرکانه عمل کنيم

  . نسجام ملی داردوی افزوده است که اداره کشور در اين موقعيت احتياج به تمرکز و ا
 است که به مخالفت های قبلی خود ادامه جمهوری اسالمیدر ميان روزنامه های صبح تهران تنها 

داده و توافق های پاريس را تحميل های اروپا خوانده و در سرمقاله خود نوشته است که مسير گفتگو با 
انس بين المللی انرژی اتمی و فرو غلتيدن اروپا از اول انحرافی بود و پرسيده ما از رها کردن مذاکره با آژ

در دام سه کشور اروپايی و سرانجام مواجه شدن با تمام اتحاديه اروپا و پذيرش ضرورت تفاهم درحدی 
 عضو اتحاديه اروپا باشد چه سودی برده ايم که اينهمه تعهدات يکجانبه را پذيرفته و ٣۵که قابل قبول هر 

  ده ايم؟ به شرايط اين سه کشور تمکين کر
 در سرمقاله خود با اشاره به اين که اينک هيچ کدام از کشورهای روسيه و چين، آفتاب يزد

غيرمتعهدها و حتی فرانسه و آلمان که با حمله آمريکا به عراق مخالف بودند و حتی ايتاليا و کانادا، با 
 اين سئوال را مطرح کرده ايران موافقتی ندارند و پشت سه کشور مذاکره کننده اروپايی ايستاده اند،

 به بعد چه شد که کشورهايی که برای نزديکی با ايران مسابقه گذاشته بودند ٧۶است که از سال 
  اينک به صف مقابل پيوسته اند؟

 زمان آن رسيده که مسئوالنی که شرايطی به وجود آوردند که قدرت آفتاب يزدبه نوشته سردبير 
 با رای مردم نشات می گرفت، از دست برود به دليل وضعيتی که ايران، که از توانايی رييس جمهوری

  .برای کشور به وجود آوردند از کار برکنار شوند
در حالی که روزنامه های مختلف تهران از ادامه نگرانی ها نسبت به پی آمد حادثه روز سه شنبه 

 است در حمله به رييس  هاشم آقاجری گفتهآفتاب يزددانشگاه علم و صنعت نوشته اند، و به نوشته 
دانشگاه در تمام دنيا اول شديم، روزنامه های هوادار محافظه کاران همچنان به حمايت از بسيج وحمله 
برندگان به رييس دانشگاه علم و صنعت ادامه می دهند و در گزارش هايی از زبان بسيج بدون اشاره به 

واستار مجازات دانشجويانی شده اند که گروگان گرفتن دکتر محمد تقی صالحی و ضرب و شتم وی، خ
  .در واکنش به آن عمل دفتر بسيج را تخريب کرده اند

 يکی از دو روزنامه ای که با انتشار اخباری درباره بی بندوباری دانشجويان دانشگاه جمهوری اسالمی
ر شماره عالمه طباطبايی، باعث نا آرامی در آن دانشگاه و تجمع دانشجويان در محوطه شده اند، د

امروز صبح خود از زبان عده ای از دانشجويان همان دانشگاه اتهامات قبلی خود را تکرار کرده و خواستار 
  . تصفيه انجمن اسالمی شده است

اين انجمن در اعالميه خود دو روزنامه صبح را متهم کرده بود که قصد بسترسازی برای عمليات طالبانی 
  . دارند

ای خودداری از اعزام فرزندان خود به دانشگاه های اوکراين، روسيه ، ارمنستان و توصيه به خانواده ها بر
اياالت های بنگلر و پونای هند، اعالم برگزاری بزرگترين مانور تاريخ ارتش در نواحی غرب و جنوبی کشور 

  .ران استو اعالم وجود پانزده در صد بی سواد در کشور از جمله ديگر اخبار روزنامه های امروز صبح ته
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