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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(بزرگولتهای رژیم ایران و د

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

ي روز چهارشنبه در ژنو  ان نوشت، دو طرف ايراني و اروپايي پس از جلسه.ان.ي خبري سي شبكه
 . اند يي ايران دست يافته ي هسته هگفتند پيش از آن آه دير شده باشد، به توافقي بر سر برنام

  ٢٠٠۵ مى ٢۶ - - ١٣٨۴ خرداد ۵پنجشنبه 
وگو با اين  ي انگليس در گفت ، جك استرا، وزير امور خارجه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي وزرا آه از شش  چيزي آه ما روز چهارشنبه در اولين جلسه: ي خبري آمريكايي اظهار داشت شبكه
ها آنها  مان با ايراني ايم، يكسري از پيشنهادها بود آه پيشتر مقامات ها داشته  پيش تاآنون با ايرانيماه

  . را مورد بحث قرار داده بودند
ها را تا ماه ژوئيه، يا اوايل آگوست، با جزئيات بيشتري  آنها روي ميز است و ما گفتيم آه اين: وي افزود

چنين چارچوب توافق  ي پاريس خواهند ماند و هم چوب توافقنامهآنها هم در چار. مطرح خواهيم آرد
  . پاريس در حال اجرا باقي خواهد ماند

گويد، اين است آه تمام  ي پاريس مي چيزي آه توافقنامه: ي انگليس اظهار داشت وزير امور خارجه
، به حال تعليق سازي اورانيوم مادامي آه يك توافق بلندمدت در جريان است هاي فرآوري غني فعاليت
  . ماند مي

ي خبري در ادامه نوشت، نه استرا و نه حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران  اين شبكه
  . هاي پيشنهادها را مطرح نكردند ويژگي

. ماهيت موضع ما اين بود آه مذاآرات نبايد وقت تلف آردن باشد: ي خبري گفت روحاني به اين شبكه
شان بايد ارايه شود و به پيش  ي آنندگان اروپايي مبني بر آن آه پيشنهادها  مذاآرهما در درخواست از

  . برود، پايداريم
ي  ، جلسه"از اين ديدگاه آه مدت زمان، اآنون متناهي است"بر اساس اين گزارش ، روحاني گفت آه 

  . تواند يك پيشرفت تلقي شود روز چهارشنبه مي
وگو اظهار داشت آه وي در اين جلسه  ي اين گفت مان در ادامهدبير شوراي عالي امنيت ملي آشور

آميز انرژي  سازي موفقيت يي ندارد، اما پياده ي تسليحات هسته گفته است آه ايران طرحي براي توسعه
  . بيند يي را راهي براي حفظ امنيت ايران مي هسته

آند،  يي متهم مي ي هسته رنامهآاري در ب هايي آه ايران را به مخفي چنين با رد شكايت روحاني هم
ها آه به آژانس اعالم نشده بوده، به درستي در چارچوب حقوق ايران قرار داشته  گفت، اين فعاليت

  . است
آژانس هيچ . المللي، قصور ما از گزارش دادن بوده است، نه چيز ديگر تنها نقض قوانين بين: وي گفت

  . يي يافت نكرده است سازي يا انحراف مواد هسته مدرآي دال بر غني
ي موضع اخير آمريكا مبني بر مخالفت نكردن با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني  روحاني درباره

 وارد شويم، چرا WTOاين هميشه حق ما بوده است آه به . اين موضوع قابل توجهي نيست: گفت
تواند به عنوان حرآتي  آنم اين مي گرفت؟ در عين حال فكر مي آمريكا بايد تاآنون جلو اين ورود را مي

  . مناسب تلقي شود
ما اميدواريم شاهد آغاز آن مذاآرات باشيم، اما فقط : بر اساس اين گزارش، استرا نيز در اين باره گفت

  . شود مادامي آه توافق پاريس حفظ مي
يي  هاي هسته ي منع گسترش سالح استرا و روحاني گفتند آه اين توافق از حقوق ايران تحت معاهده

ي  يي نيز افزود آه تهران تصميم نهايي را درباره ي ايران در مذاآرات هسته نماينده. آند  حمايت مي1996
  . اين پيشنهادها اتخاذ خواهد آرد

اگر ما متقاعد شويم آه در مقطعي آه از منظر منطقي آوتاه مدت باشد، دورنمايي از : روحاني گفت
اساس توافق پاريس . رد، آنگاه به نفع همه است آه اين تالش را ادامه دهندها وجود دا توافق با اروپايي

  . آميز بدون تبعيض استوار است هاي صلح گيري از تمام فعاليت بر قادر ساختن ما به بهره
مان در چارچوب  آنيم، حقوق غرب بايد اين را قبول آند، چون تمام چيزي آه ما دنبال مي: وي ادامه داد
  . المللي است قوانين بين

  . يي ايران است ي هسته روحاني گفت آه توافق پاريس بيش از رسيدگي صرف به برنامه
هايي از  ماهيت آن برداشتن گام: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در اين باره اظهار داشت

 در دانيد، اساس توافق پاريس فقط من مطمئنم آه مي. هاست سوي ايران براي آاستن از نگراني
  . شود يي را شامل مي يي نيست و تمام روابط اروپا و ايران و مسايل منطقه خصوص موضوع هسته

 
   تداوم تعليق؛ تعويق مذاآرات؛ اروپا به آرزوي خود رسيد:  ايالف
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راني گرفت به آرزوي خود براي تعويق آنندگان اي  اي آه از مذاآرات روز گذشته خود با مذاآره  اروپا با نتيجه
  . جمهوري در ايران جامه عمل پوشاند  مذاآرات تا پس از برگزاري انتخابات رياست 
وگو با پايگاه   هاي غربي در گفت  ، ديپلمات)ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران  

يي توانستند اهداف اصلي خود را در وراي اين اروپا: با بيان اين مطلب، تصريح آردند" ايالف"خبري 
  .مذاآرات محقق آنند

هدف اصلي سه آشور اروپايي، تعويق مذاآرات تا پس از انتخابات : آنها در توضيح اين اهداف گفتند
  .جمهوري در ايران بود آه اروپا توانست به اين آرزوي خود رسيد  رياست

معتقدند آه وي قادر است توافقاتي را منعقد " فسنجانياآبر هاشمي ر"دستياران : افزايد  ايالف مي
  .ها بينجامد  وفصل اين قبيل رو دررويي  آند آه به حل

خاوير "آندگان ارشد ايراني و وزيران خارجه سه آشور اروپايي انگليس، ْآلمان و فرانسه به اضافه   مذاآره
ذشته در پايان مذاآرات خود با ايران اعالم اروپا، روز گ  خارجي اتحاديه  مسؤول بلندپايه سياست" سوالنا

) مرداد ماه آينده  ( 2005اي را تا پايان جوالي   هاي هسته  آردند آه ايران پذيرفته است تعليق فعاليت
  .ادامه دهد

  .قرار است اروپا تا آن زمان، جزئيات طرحي را آه خالصه آن در مذاآره ژنو مطرح شده به ايران ارائه آنند
 

اي، مخالفت با پيوستن ايران به سازمان تجارت   براي حمايت از مذاآرات هسته:جه آمريكاوزير خار
   گذاريم  جهاني را آنار مي

  ٢٠٠۵ مى ٢۶ - - ١٣٨۴ خرداد ۵پنجشنبه 
وزير خارجه آمريكا در نخستين واآنش رسمي آشورش نسبت به توافق احتمالي درباره برنامه 

   .اي خود را متوقف آند  هاي هسته   بايد آامًال برنامهتهران: اي ايران، تأآيد آرد  هسته
  

در مصاحبه با خبرگزاري " آوندوليزا رايس"، )ايلنا( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
اين اقدام، : فرانسه در مورد تعهد آمريكا به عدم مخالفت با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني گفت

  .رود  اي است؛ بنابراين، منتظريم تا ببينيم مذاآرات چگونه پيش مي  مذاآرات هستهبراي حمايت از 
اين اظهارات رايس در حالي بيان شد آه همتايان انگليسي، فرانسوي و آلماني وي در حال مذاآره با 

  .ايران بودند
هاي    بر تعليق فعاليتنامه پاريس در ماه نوامبر آه  توافق: به گزارش خبرگزاري فرانسه، رايس تأآيد آرد

  .ها رعايت شود  سازي اورانيوم در ايران تأآيد داشت بايد آامًال از سوي ايراني  غني
  .ها منجر شود  اي به توقف دائم اين فعاليت  اين توافق، بايد تا اندازه: وي افزود

هاي حساس چرخه   وريها و فنا  ها را با فعاليت  مذاآرات، نبايد ايراني: تصريح آرد" آوندوليزا رايس"
  .شان، به حال خود رها آند  اي  سوخت هسته

وگو   ما در سطوح مختلف با همكاران اروپايي خود، رايزني و بحث و گفت: وزير خارجه آمريكا گفت
 .آنم بسيار خوب است اگر ايران در اين مرحله به مذاآرات ادامه دهد  آنيم و فكر مي  مي

  
ستين بار بدون ابراز مخالفت آمريكا، با آغاز مذاآره در مورد عضويت سازمان تجارت جهاني براي نخ

  . جمهوري اسالمي ايران در اين سازمان موافقت آرد
  ٢٠٠۵ مى ٢۶ - - ١٣٨۴ خرداد ۵پنجشنبه 

: ، خبرگزاري رويترز با اعالم اين خبر، گزارش داد)ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
اي، تصميم آمريكا، نخستين پاداش   هاي هسته  فقت چهارشنبه ايران با ادامه تعليق فعاليتپس از موا

  .رود  محسوس و عيني به ايران به شمار مي
متحد در ژنو، با استقبال از اين پيشرفت در شوراي   ملل  نماينده ايران در مقر سازمان" محمدرضا البرزي"

امروز اين سازمان با اين تصميم و با تصحيح اين اشتباه، به : تعالي سازمان تجارت جهاني به رويترز گف
  .خود خدمت آرد

  .عنوان خبري مثبت استقبال آرد  نماينده تجاري اتحاديه اروپا نيز از اين تصميم به" آارلو تروجان"
اين تصميم، : نماينده هند در سازمان تجارت جهاني نيز گفت" اوجال سيگ"به گزارش آسوشيتدپرس، 

  .يمي تاريخي استتصم
شدن، تقويت شده است و ما مشتاق همكاري با ايران براي پذيرش اين آشور   اصول جهاني: وي افزود

  .در سازمان هستيم
نماينده تجاري هيأت رژيم اسرائيل نيز اظهار داشت آه اگر هدف گروه آاري، ارتقاي " ژوزف آآرمن"

  .جارت است ما با پذيرش ايران مخالفتي نداريماستانداردهاي ايران در سطح استانداردهاي جهاني ت
اگر ايران، اصول اساسي سازمان تجارت جهاني را اجرا آند مانند ساير آشورها مورد : وي اضافه آرد

  .گيرد  استقبال قرار مي
اين در حالي است آه مقامات آمريكايي در ژنو، از اظهار نظر در مورد تصميم شوراي عمومي سازمان 

  . خودداري آردندتجارت جهاني
سبز سازمان تجارت جهاني براي مذاآره با ايران،   چراغ: رويترز در بخش ديگري از گزارش خود آورده است

  .پيوندد  زودي به اين سازمان مي  به معناي اين نيست آه ايران به
 اين آه روسيه براي ورود خود به  ممكن است مذاآره در اين باره، چند سال به طول انجامد؛ چنان
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  .سازمان، هنوز پس از يك دهه بحث، سرگرم مذاآره است
سعودي در حال مذاآره يا در آستانه شروع    آشور از جمله ايران و عربستان30بنابر اين گزارش، 

 .وگو براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني هستند  گفت
  

بار ) چهارشنبه(ايران امروز : يي گفت استرا تلويحا با متهم آردن ايران به دنبال آردن برنامه سالح هسته
 . يي پايبند باشد ديگر قول داد به تعهدش براي دنبال نكردن برنامه سالح هسته

  ٢٠٠۵ مى 25 -١٣٨۴  خرداد4ه شنبچهار
، آسوشيتدپرس با مخابره اين خبر به نقل از جك استرا، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

پس از سه ساعت مذاآره وزراي خارجه به توافق رسيدند آه اتحاديه اروپا در : دوزير خارجه انگليس افزو
  . اواخر جوالي يا اوايل آگوست طرحي را به ايران پيشنهاد آند

يي  ايران به نوبه خود تاآيد آرد آه به تعهدش براي دنبال نكردن سالح هسته: استرا به خبرنگاران گفت
  . پايبند خواهد ماند
سازي به ميان  شيتدپرس، مقامات ايراني امروز هيچ گونه صحبتي درباره ازسرگيري غنيبه گزارش آسو

  . اند نياورده
  

ي اروپا طرحي داراي جزئيات را تا پايان ماه ژوئيه به  اعالم آرد، اتحاديه) چهارشنبه(حسن روحاني امروز 
يي ايران مطرح شده  ي هسته ارايه خواهد آرد آه در آن چگونگي حل اختالفات بر سر برنامهايران 
   .است
  ٢٠٠۵ مى 25 -١٣٨۴  خرداد4ه شنبچهار

به نقل از خبرگزاري رويتر، حسن روحاني، دبير شوراي ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي سه آشور اروپايي در  ساعته با وزيران امور خارجهعالي امنيت ملي آشورمان در پايان مذاآرات سه 

ژنو گفت آه وي مطمئن است توافقي نهايي ميان دو طرف در مقطعي آه از منظر منطقي در آوتاه 
   .مدت صورت پذيرد، حاصل خواهد شد

توانيم به توافقي منطقي آه از نظر منطقي در آوتاه مدت صورت بگيرد،  ما معتقديم آه مي: وي گفت
   .يمبرس

   .ي اروپا را به دولت تهران اعالم خواهد آرد آنندگان ايراني پيشنهاد اتحاديه روحاني افزود، مذاآره
ي انگليس، فرانسه و  ي وزيران امور خارجه بر اساس اين گزارش، ايران در ازاي اين پيشنهاد، در جلسه
يي پايبند خواهد  حساس هستههاي  آلمان ضمانت داد آه به توافقنامه براي ادامه ندادن به فعاليت

   .ماند
   .مان پايبند خواهيم ماند هاي ما به تمام قول: روحاني گفت

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 عمليات گسترده ارتش عراق در بغداد

  ٢٠٠۵ مى ٢۶ - - ١٣٨۴ خرداد ۵پنجشنبه 
 تعقيب شورشيان اين ی در بغداد برایسترده امنيتدولت عراق از انجام يک عمليات گ:بی بی سی

 اخير در عراق، روزانه به طور متوسط سه انفجار در عراق رخ داده ی شورش هادر . کشور خبر داده است
  .  بوده استیاست که بيشتر آنها حاصل اقدامات انتحار

ران گفت چهل هزار پليس  به روزنامه نگای وزير دفاع عراق در يک کنفرانس مطبوعات،ی الدوليمسعدون
  .دارند  در اين عمليات شرکت ی نظامیو نيرو

  .  استی تهاجمی به موضعی عراقی نيروهای از اين عمليات، تغيير موضع دفاعی گفت هدف اصلیو
 در ی سابقه، صدها ايستگاه بازرسی گويد در اين عمليات بی در بغداد می سی بی از خبرنگاران بیيک

  . واهد شداطراف شهر ايجاد خ
 کند که ابومصعب ی گفت اين گزارش را تاييد می جبر، وزير کشور عراق در همين کنفرانس مطبوعاتباقر

  . عراق، مجروح شده است  رهبر شبکه القاعده در ،یالزرقاو
 پنج روز قبل دريافت شده است اما از ميزان ی زرقاوی گفت اطالعات مربوط به مجروح شدن آقایو

  .  در دست نيستیاطالع  است، ینکه تا چه حد جد و ايیجراحت و
  . انتشار يافته استی ضد و نقيضی گزارش های زرقاوی باره وضعيت آقادر

 گزارش ی افراطی متعلق به يک گروه اسالمگرای مه، به نقل از سايت اينترنت26 روز پنجشنبه، بامداد
 ی رهبری وی به جا،ید ابومصعب الزرقاوبه طور موقت و تا بهبو  ی به نام ابوحفص القرنیشد که شخص

  . شبکه القاعده را در عراق بر عهده خواهد داشت
 ابومصعب را تکذيب کرد اما ی تعيين جانشين برای در سايت اينترنتی انتشار اين خبر، بيانيه ديگری پدر

 یمورد ابراز ب نيز در اين یامکانپذير نيست و مقامات آمريکاي تاييد مستقل هيچيک از اين گزارش ها 
   . استبرخوردار  همچنان از اولويت ی يا کشتن وی کرده و تنها گفته اند که دستگيریاطالع

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
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  خرداد5:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مى ٢۶ - - ١٣٨۴ خرداد ۵پنجشنبه 

ان های اصلی خود به مناسبت مذاکرات ايران و روزنامه های صبح آخرين روز هفته در عنو:بی بی سی
اروپا و تظاهرات گروهی از دانشجويان در مقابل سفارتخانه های اروپايی در تهران به بحران هسته ای 
کشور اختصاص داده در گزارش های انتخاباتی مهم ترين مساله را تصميم گيری مصطفی معين درباره 

  . خبر قطع موقت اعتصاب غذای اکبر گنجی را تاييد کرده اندشرکت يا عدم شرکت در انتخابات ديده و
 روزنامه صبح برای جمهوری اسالمیقطع مذاکرات بی نتيجه و آغاز غنی سازی عنوانی است که 

گزارشی از تظاهرات دانشجويان در برابر سفارتخانه های اروپايی برگزيده و در آن اظهار داشته است که 
هيات مذاکره کننده ايرانی را تهديد کردند که در صورت پذيرش درخواست در اين تظاهرات دانشجويان 

  . اروپايی ها، ملت ايران با آنان برخورد خواهد کرد
 نيز همين خبر را با عکس هايی از دانشجويان وزنان روبسته در صدر اخبار خود نقل کرده و کيهان

  .نوشته است که مذاکرات ژنو بی نتيجه بوده است
 از قول حسن روحانی، مسئول پرونده هسته ای، نوشته ما بحث های جالبی ايرانروزنامه در مقابل، 

داشتيم و شش ماه گذشته را به طور خالصه مرور کرديم و طرف اروپايی به ما پيشنهاد جديدی داد و 
  . بايد در تهران اين پيشنهاد را بررسی کنيم
روپايی ها اعالم کردند برای اجرای توافقنامه  گفته اايراندبير شورای عالی امنيت ملی به نوشته 

پاريس تا پايان ماه ژوئيه به ايران طرح جامعی ارايه خواهند داد و افزوده است که فکر می کنيم با آنچه 
  .که امروزبررسی شد، در زمانی کوتاه به هدف نهايی برسيم

 نبايد اشتباه کرد اين حکم : با عنوان خاتمی به معين توصيه کرد بيايد در مقاله ای نوشتهاقبال
  . حکومتی نيست

 هم در عنوان اصلی خود از زبان رييس جمهوری نوشته حکم حکومتی جايگاه خاص خود ايرانروزنامه 
را دارد و طرح بحث حکم حکومتی بودن نامه اخير مقام معظم رهبری در مورد معين و مهرعليزاده يک 

  . بحث انحرافی است
است اين حکم را حکومتی نمی دانم، زيرا ايشان در اين صورت می فرمود محمد خاتمی تاکيد کرده 

فالنی و فالنی بايد بيايند، در حاليکه در نامه ای به ارگان زيرنظرشان مساله را ارجاع دادند و اين به 
  . تصميم شورای نگهبان بستگی داشت

مانع از آن شوند که معين، که  در سرمقاله اين روزنامه اظهار نگرانی کرده که تندروها کيهانمدير 
همين روزنامه در مقاله ای . رهبری مايل است در انتخابات شرکت داشته باشد، از اين کار منصرف شود

اصالح طلبان را متهم کرده که در پی مظلوم نمايی هستند و در حاليکه با نامه رهبر جمهوری اسالمی 
  .انتخابات به بهانه های واهی خودداری کندمشکل حل شده است، اصرار دارند که وی از شرکت در 

 نوشته محمد خاتمی در اظهار نظر کوتاهی درباره اکبرگنجی و اعتصاب غذای وی گفته است اقبال
  . گنجی مستحق اين وضعيت نبود و اين را به دوستان هم گفته ام

نويس زندانی منتشر  خبر داده که در ميان اخبار ضد و نقيصی که درباره اعتصاب غذای روزنامه اقبال
می شود، همسر وی اعالم داشته که بعد از مذاکراتی که در حضور رييس زندان های استان تهران و 

وکيل اکبر گنجی و خود وی انجام گرفت، گنجی پذيرفت که تا روز پنجشنبه آينده به روسای زندان 
رييس دادگستری تهران فرصت دهد که مسايل وی را حل کنند و در حاليکه سخنگوی قوه قضاييه و 

  . اعتصاب عذای گنجی را تکذيب کرده بودند، اين اعتصاب تاييد شد
ها عمل نشود، گنجی  معصومه شفيعی، همسر آقای گنجی، گفته است اگر تا آخر هفته آينده به وعده

  .ايستد دوباره اعتصاب غذای خود را از سر خواهد گرفت و اين بار تا پای مرگ می
  

   خرداد4:  تهرانیامرور روزنامه ه
  ٢٠٠۵ مى 25 -١٣٨۴  خرداد4ه شنبچهار

با تعيين هشت نفر به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوری، روزنامه های امروز صبح تهران مقاالت و 
گزارش های اصلی خود را به نامزدها و رقابت ها و شرايط مطلوب برای هر کدام اختصاص داده، در 

 اکبر گنجی از وی نوشته اند و همزمان با سفر دبير شورای عالی امنيت پنجمين روز از اعتصاص غذای
  . ملی به ژنو، چند روزنامه صبح به موضوع پرونده هسته ای ايران و روابط ايران و اروپا پرداخته اند

 حضور مصطفی معين را قطعی ديده و احتمال داده که وی با هاشمی رفسنجانی به دور دوم شرق
  .انتخابات بروند

 در عنوان اصلی خود خبر داده که تصميم دکتر معين روز پنجشنبه گرفته خواهد شد و تا آن اقبالاما 
  . زمان معلوم نيست که وی به صحنه انتخابات وارد شود

 در سرمقاله خود اين سئوال را مطرح کرده که شورای نگهبان بر اساس کدام موازين عقلی و شرق
حيت کرد و اين همه مشروعيت انتخابات را در داخل و خارج از شرعی کسی مانند معين را رد صال

  کشور زير سئوال برد؟ 
همين روزنامه خبر داده که ناطق نوری، رييس شورای هماهنگی انتخاباتی محافظه کاران که در تعيين 

 نامزد واحد برای اين جناح ناکام ماند، به اتفاق حبيب اهللا عسگر اوالدی در ستاد انتخاباتی علی
  . الريجانی حاضر شده و بر انتخاب وی، که با مخالفت ديگر نامزدها روبرو شده بود، تاکيد گذاشته است
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 در همين جلسه حبيب اهللا عسگراوالدی در توضيح علت حمايت از علی الريجانی، شرقبه نوشته 
ضمن اشاره به سال های دراز دوستی و همبندی خود با هاشمی رفسنجانی، گفته ولی آقای 

مشورتش و تصميمش را جای ديگر می . هاشمی بدون رو دربايستی اهل مشورت کردن با ما نيست
  . گيرد و فقط به ما خبر می دهد

 در سرمقاله خود نوشته رييس جمهوری آينده بايد مانند دوران سازندگی اقتصاد را اداره نکند که کيهان
گ را به کسی بسپارد که کامًال اهل باعث تشديد فاصله غنی و فقير شود و حق ندارد بخش فرهن

  . تساهل و تسامح باشد
به نوشته اين روزنامه، رييس جمهوری بايد حداقل کسی باشد که کتاب های مروج ابتذال و فساد 

  . اخالق و پوچگرايی را به رايگان به مدارس و دانشگاه های کشور و مساجد نفرستد
در جلسه ديروز مجلس گفته است رييس جمهور آينده  سخنگوی جامعه روحانيت مبارز کيهانبه نوشته 

نبايد خط مشی ناهماهنگ با رهبری داشته باشد چرا که در اين صورت از حق قانونی خود فراتر می رود 
  . و برای نظام و مردم مشکل آفرين خواهد شد

م مصباحی مقدم در مجلس گفته رييس جمهوری آينده بايد تابع رهبری باشد و خود را در مقا
  . استراتژيست نظام نداند و با مجلس هماهنگی کند

 نشان می دهد اکبر اعلمی، نماينده تبريز که نامزد انتخابات بود و صالحيت وی توسط کيهانخبر ديگر 
شورای نگهبان تاييد نشد، در اعتراض گفته زمانی که من تفنگ به دوش داشتم و در جبهه ها بودم 

  .د که روضه سيد الشهدا بخوانندبعضی ها پنج ريال پول می گرفتن
جمهوری همزمان با سفر حسن روحانی به ژنو و آغاز دور تازه گفتگوهای ايران و اروپا، روزنامه 

 در سرمقاله خود بار ديگر به اروپا تاخته و کشورهای اروپايی را تابع آمريکا خوانده و به تصميم اسالمی
  . داده که بيش از اين فريب اروپايی ها را نخورندگيرندگان درباره پرونده هسته ای کشور هشدار 

 در ستون طنز خود با نقل نوشته های يک روزنامه آمريکايی که نوشته بود آمريکا توان حمله به کيهان
ايران را ندارد اظهار نظر کرده که خوب است حاال که اين فاش شده ما هم چند تا بمب هسته ای 

  . بسازيم
ده که اين بمب ها را بسازيم تا زير دماغ آمريکايی خالی کنيم که معلوم شده  تاکيد کرکيهانطنزنويس 

  .کاری با ما نمی تواند بکند
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