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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
  

ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي آشورمان اعالم آرد آه مدت زمان اندآي به  رييس آميته
 . سازي اورانيوم باقي مانده است از سرگيري غني

  ٢٠٠۵ جوالى ١٣ - ١٣٨۴ تير ٢٢شنبه چهار
ي آتبي  به نقل از خبرگزاري نووستي روسيه، در بيانيه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي  حسين موسويان، رييس آميته) چهارشنبه(امروز 
ي غني سازي اورانيوم   فعاليت در زمينهي توقف موقت يقين دارم آه ما به خاتمه: آشورمان آمده است
 . بسيار نزديك هستيم

 . هاي خود عمل آنند ي او، در حال حاضر نوبت سه آشور اروپايي است آه به وعده به گفته
بر اساس توافق به عمل آمده در اواخر ماه مه ميالدي، سه آشور اروپايي بايد در ماه ژوئيه پيشنهاد 

آردند و در مقابل تهران نيز اعالم آرده بود  يي ايران ارائه مي ي هسته مهخود را براي حل مشكالت برنا
 . ي غني سازي اورانيوم را موقتا متوقف خواهد آرد آه طي اين مدت فعاليت در زمينه

يي  ي هسته اگر در پيشنهاد اروپائيان براي حل مشكالت برنامه: چنين اعالم آرده است موسويان هم
ي غني سازي اورانيوم درنظر گرفته شود، ما به مذاآره با  ا براي فعاليت در زمينهايران، حقوق قانوني م

 . ها را نخواهيم پذيرفت دهيم، در غير اين صورت، ما پيشنهاد و راهكار آن ي اروپا ادامه مي اتحاديه
نمايند، با نزديك شدن مهلت مقرر آه دو طرف بايد تعهدات خود را عملي : ي اين خبر آمده است در ادامه

ها بايد حقوق جمهوري  آند آه در راهكار پيشنهادي آن ي اروپا يادآوري مي دولت ايران مجددا به اتحاديه
سازي اورانيوم، در نظر گرفته  يي و از آن جمله غني آميز از انرژي هسته برداري صلح اسالمي در بهره

 . شود
  

 دد به وزارت خارجه بازگریا بهتر است پرونده هسته: یروحان
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 ی ايران که مسئوليت پرونده هسته ای امنيت ملی عالی دبير شورا،ی روحانحسن:بی بی سی

 ی کار آمدن دولت تازه ایکشورش را به عهده دارد در مصاحبه با روزنامه شرق تأکيد کرده است که رو
 ،ی اش با سه قدرت اروپايیر سر فعاليت هسته ا که اين کشور بی بر روند مذاکراتیدر ايران تأثير

 ی سازی فرانسه و آلمان دارد نخواهد داشت اما اين دولت ممکن است در مورد تعليق غنيا،بريتان
 . اتخاذ کندی نسبت به دولت قبلیاورانيوم شيوه برخورد متفاوت

 رسمى به ايران نداده ی پيام در عين حال به اين روزنامه گفته که هرچند تاآنون اروپاييهای روحانیآقا
 اثر گذاشته باشد، یاند آه نتيجه انتخابات رياست جمهورى اين کشور بر زمانبندى مذاآرات هسته ا

 پيشنهادها ضهولى به صورت غيررسمى گاهى اظهار تمايل آرده اند آه زمان بندى اى آه براى عر
 .داشته اند، چند روزى به تأخير بيفتد

 مشخص کند که در ی قرار است تا اواخر ژوئيه يا اوائل اوت با عرضه طرح جامع مذاکراتی اروپايطرف
 . دهدی به اين کشور می ايران، چه امتيازهايی به فعاليت هسته ایقبال اعمال محدوديتهاي

 رئيس جمهور ايران مسئوليت پرونده هسته ،ی پاييز دو سال پيش با حكم محمد خاتمی روحانحسن
 به عنوان دبير ی به عهده گرفت و اين مسئوليت او و همچنين سمت ویرات خارج ايران را در مذاکیا

 یم خاتمه ی محمد خاتمی تا چند هفته ديگر با پايان دوران رياست جمهوری امنيت ملی عالیشورا
 .يابد
 ايران، روزنامه کيهان از ی نژاد در انتخابات رياست جمهوری محمود احمدی روز پس از اعالم پيروزچند
 .  از مقام خود خبر دادی حسن روحانیستعفاا
 دارد که در ی خود را شايعه خوانده اما در مورد اينکه آيا تمايلی در گفتگو با شرق استعفای روحانیآقا

 بهتر ی ايران باشد گفته به نظر او در مقطع کنونیدوران رئيس جمهور آينده هم مسئول پرونده هسته ا
 که اين سمت را شه وزارت امور خارجه سپرده شود و دو سال پي بیاست مسئوليت پرونده هسته ا

جناب آقاى خاتمى شايد حدود يك هفته اصرار مى آردند و من هم امتناع مى آردم، "عهده دار شده، 
به تعبير خودشان در جمع عده اى از مسئوالن گفتند من اين پرونده را به فالنى تحميل آردم، سران 

 مؤآد داشتند آه من وصيهتأآيد مى آردند، خود مقام معظم رهبرى هم تنظام همه بر اين موضوع 
اما در مورد همكارى با دولت آينده، اين وابسته به خود دولت است، شرايط آينده ... مسئوليت را بپذيرم 

شايد به گونه اى باشد آه شخص ديگرى بهتر بتواند مسئوليت را انجام دهد، بايد ببينيم در يك ماه 
 ".ه خواهد گذاشتآينده چ
 را به عهده خواهد داشت ی امنيت ملی عالی نژاد به عنوان رئيس جمهور، رياست شورای احمدمحمود

 . عهده دار اين سمت است با اوستیو انتصاب دبير اين شورا که اکنون حسن روحان
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 ی عالیرا عضو ثابت شو،ی اسالمی رهبر جمهور،ی در عين حال با حکم آيت اهللا خامنه ای روحانیآقا
 . استیامنيت مل

 نژاد، رئيس جمهور منتخب ی با روزنامه شرق، محمود احمدی روز پيش از چاپ مصاحبه حسن روحانيک
 ی اين کشور داشت و در پی اسالمی با نمايندگان مجلس شورای و غيررسمی غيرعلنیايران نشست

 اهد تشکيل خوی که بزودی دولت دارد وی تدابيریآن به خبرنگاران گفت که در ارتباط با سياست خارج
 ".  خواهد داشتی تدابير جديدیقطعًا در خصوص مسائل سياست خارج"داد، 
 گفته بود خواستار رابطه عادالنه ی اسالمی با تلويزيون جمهوری نژاد، پيشتر در مصاحبه ای احمدیآقا

 .  نکنند ايران درخواست صادری هشدار داد برای غربیبا همه جهان است، اما به کشورها
 کند اما ايران ديگر روابط ی يک قرن پيش فکر می در اين مصاحبه گفته بود که غرب هنوز مثل خانهایو

 . پذيردیتحميل شده را نم
خوانده " پيام ايرانيها به جهانيان" ايران را یخود به رياست جمهور" غيرمنتظره" نژاد انتخاب ی احمدیآقا

  ."مستقل باشند" خواهند یبود که م
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  نشست مشترک ی برگزاری عراق برای مجمع ملسي و رئری از نخست وزیدرخواست طالبان
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 و ری نشست مشترک با نخست وزی خواستار برگزاری جمهور عراق و معاونان وسي رئی طالبانجالل
 .  دولت شدی کلی هااستي سیبا هدف بررس) پارلمان (ی مجمع ملسيرئ
 سي و رئری عراق ، نخست وزیاستی ری شورات،ی کوی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . دولت عراق دعوت کرداستي سی بررسی برای نشستی را به برگزاریمجمع مل
 اعالم ی اهياني جلسه داد و در بليمروز تشک ای جمهور و معاونان وسي متشکل از رئیاستی ریشورا
 و ری گرفته شد از نخست وزمي جمهور عراق تصمسي رئی جالل طالباناستیدر نشست امروز به ر: کرد
 دولت عراق در ی کلی هااستي سی نشست مشترک جهت بررسی برگزاری برای مجمع ملسيرئ

 ی بخش هااني می و ساز و کار هماهنگ بهبود عملکرد دولتی راه های ها و ادامه بررسنهيمتمام ز
 .رديمختلف آن دعوت صورت گ

 ی جمهوراستی ری به عنوان شورااوري الی و غازی و عادل عبدالمهدی طالباناني نشست امروز مدر
 ی شورای توسعه و بهبود دستگاه اداری راه هازي ها و استان ها و نالتی امور ات،يعراق موضوعات امن

 .شد ی بررسی جمهوراستیر
 برگزار ی است که در هفته جاری جمهوراستی ری شورایاپي نشست پني دومنی ذکر است اانیشا
 . شودیم
  

رييس جمهور عراق در ديدار با هياتي از جناح مقتدي صدر، بر اهميت ائتالف آردها و شيعيان عراق 
 . تاآيد آرد و اين ائتالف را حياتي خواند

  ٢٠٠۵ جوالى ١٣ - ١٣٨۴ تير ٢٢چهارشنبه 
به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، جالل طالباني رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 . جمهور عراق، با هياتي از اعضاي جناح صدر به رهبري مقتدي صدر ديدار آرد
 را ايم و تمام تالش خود ما به خوبي اهميت جناح صدر را دريافته: طالباني در اين ديدار اظهار داشت

گيريم، چرا آه اين جناح نقش مهمي در تاريخ عراق داشته و در  براي تحكيم روابط با اين جناح به آار مي
 . ها در آنار ما قرار داشته است تمام سختي

رييس جمهور عراق تحكيم روابط و همكاري با جناح مقتدي صدر را در راستاي ساخت عراق و منافع 
 . ها ضروري دانست عراقي
گان جناح صدر نيز ضمن قدرداني از طالباني، به جايگاه وي در نزد اين جناح و نقش تاريخي وي در نمايند

 . آزادي عراق و ساخت آن اشاره آردند
جالل طالباني در ديدار ديگري با عادل عبدالمهدي و شيخ غازي : پايگاه اينترنتي ايالف همچنين نوشت

هاي آن در راستاي فعال  ت اجرايي دولت و اجراي برنامهعجيل الياور معاونان خود، به بررسي اقداما
 . ، متشكل از شوراي رياست جمهوري و نخست وزيري پرداخت ي مجريه سازي قوه

 . هاي وابسته به دولت برگزار خواهد آرد ي جناح هايي را با بقيه ي عراق نيز در اين راستا نشست آابينه
راق، وجود اختالفات خود با طالباني را آه چندي پيش از از سوي ديگر، ابراهيم جعفري، نخست وزير ع

هيچ گونه اختالف و شكاف سياسي بين من : هاي گروهي اعالم شده بود، رد آرد و گفت سوي رسانه
 . و رييس جمهور وجود ندارد

چندي پيش پيامي از سوي رييس جمهور در خصوص برخي : وي در برابر مجمع ملي عراق اظهار داشت
هاي گروهي از آن به عنوان اختالف سياسي من و طالباني ياد  آن قدر آه رسانه. افت آردممسايل دري

 . آردند، مهم و اختالف برانگيز نبود
  

 . به زودي گروه تروريستي قاتل سفير مصر را دستگير خواهيم آرد: وزير آشور عراق گفت
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وگو با  ، بيان جابر صوالغ وزير آشور عراق، در گفت)ايسنا(ويان ايران به گزارش خبرگزاري دانشج
 هزار تن متشكل از نيروي انتظامي و آارمند، 200حدود :  اظهار داشت-چاپ بغداد-ي الصباح  روزنامه

آنم برخي اسامي آارآنان وزارت آشور در  دهند؛ ولي فكر مي آارآنان وزارت آشور را تشكيل مي
 هزار 70آنند، حدود  خانه جعلي باشد و تعداد آنان آه حقوق دريافت مي اسيس وزارتتشكيالت تازه ت

 . تن است
 . ي بازسازي نيروي انساني تاسيس شده است براي آشف اين فساد اداري، آميته: وي در ادامه افزود

 آشو ي وزارت وزير آشور عراق فاش ساخت آه تاآنون دو ميليارد دينار به صورت ماهانه به خزانه
شده و به همين دليل از سازمان بازرسي  اين مبلغ به نامهاي جعلي پرداخت مي. بازگردانده شده است
است تا تمامي قراردادهاي وزارت آشور را مورد بازنگري قرار دهد آه اين امر منجر  مالي آشور خواسته

 .  تن از آارآنان وزارت آشور شد120به اخراج 
.  زيادي از مجرمان و طرفداران رژيم گذشته، در وزارت آشور حضور دارندتعداد: صوالغ خاطرنشان آرد

هاي زنداني را در مقابل  ها به گرفتن رشوه، آالهبرداري و باج گيري از مردم متهم هستند و تروريست آن
 . اند گناه آرده دريافت مبالغ بسيار زياد آزاد آرده و اقدام به زنداني آردن افراد بي

 اقداماتي در دست داريم آه دستگاه اطالعات و دريافت اطالعات را فعال آنيم تا وزارت :وي تصريح آرد
 . ها و ارتباط آنان با افسران وزارت آشور قرار دهد آشور را در جريان اطالعات دقيق از تروريست

است پاآسازي وزارت آشور از فساد، ارتباط به تروريسم دارد و قرار : چنين گفت وزير آشور عراق هم
يي  مجمع ملي طرحي را تصويب آند آه مجازات شديدي براي افراد فاسد تعيين شود و تعريف ويژه

 . براي فساد و تروريسم ارايه دهد
شود و افسران  ها مي فساد مالي و اداري وزارت آشور باعث دادن اطالعات به تروريست: وي افزود

ي تشكيالتي  دهد آه يك هسته ن مياطالعات نشا. آنند ها چشم پوشي مي فاسد از تروريست
ور وزارت آشور تشكيل شده بود و  آ  افسر به رياست يك سرهنگ دوم در نيروهاي تك9متشكل از 

ها، وزير آشور و منفجر ساختن وزارت آشور بودند و اين تشكيالت  درصدد ترور فرماندهان برخي تيپ
 . ارتباط مستقيم با زرقاوي داشته است

پس از دستگيري هشت تن از اين هسته، يكي از آنان اعتراف آرد آه قرار بود دو : صوالغ اظهار داشت
فرد انتحاري خود را نزديك در وزارت آشور منفجر آنند و در پي آن شش خودروي انتحاري وارد محوطه 

 . وزارتخانه شوند و خود را منفجر آنند
 . تر عمل آند ي افراد دستگير شده سريع ت دادگستري خواست در محاآمهوي از دستگاه قضايي و وزار

خواهيم، طرحي را براي مبارزه با تروريسم تصويب آند؛ به نحوي آه  از مجمع ملي مي: وي بيان داشت
 . ي اقدامات تروريستي مجازات شود آمك آننده، تحريك آننده و اجرا آننده

 عراق آمد، با معاون امنيتي وزير آشور ديدار آرد و ما از حكومت هيات سوري آه اخيرا به: صوالغ افزود
آنان نقش . سوريه خواستيم افراد مجرم و تروريست را آه در سوريه حضور دارند، تحويل عراق دهند

 . هاي تروريستي داخل عراق دارند ي آمك مالي و نظامي به هسته بزرگي در ارائه
دن، سوريه و عراق دستگير آرديم و آنان اعتراف آردند آه دو سعودي را در مثلث مرز ار: وي گفت

ما بدون همكاري همسايگان .  نفره هستند آه قرار بود از عربستان وارد شوند100بخشي از يك گروه 
.  مرزباني در طول مرزهاي عراق با همسايگان داريم526در حال حاضر . توانيم مرزها را آنترل آنيم نمي

براي .  آيلومتر مرز مشترك داريم آه رها شده و آنترل دقيقي روي آن نيست180در مرز غربي عراق 
پيش . يي در اين منطقه ايجاد آرده است هاي فشرده ممانعت از ورود غيرقانوني و قاچاق، ارتش گشت

حكومت عراق بر ضرورت تسليم محمد . آنيم ديدارهاي ديگري بين سوريه و عراق انجام شود بيني مي
 از ارآان رژيم سابق و برخي بازماندگان صدام آه در سوريه مقيم هستند، تاآيد آرده يونسي االحمد

 . است
ي مقتولين پليس و   ميليون دينار به خانواده10در حال بررسي هستيم تا مبلغ : وزير آشور يادآور شد

 . هاي پليس داده شود پنج ميليون دينار به زخمي
يي دارد، گفت آه فرماندهي عمليات  ي طايفه ذرخش انگيزهوي در پاسخ به اين اتهام آه عمليات آ

ي اهل سنت و سه افسر آرد و يك افسر مسيحي و يك افسر شيعه  آذرخش از سه افسر شايسته
هاي وزارت آشور از اهل سنت هستند و انضمام هيچگونه  تشكيل شد و فرماندهان اغلب تيپ

 . آنم نظامي را قبول نمي شبه
 . اه بدر را در وزارت آشور رد آردوي هرگونه دخالت سپ

  
 25 تن آشته و 25گذاري شده نزديك خودروي نظاميان آمريكايي در بغداد،  بر اثر انفجار يك خودروي بمب

 . دهند ها را آودآان تشكيل مي اآثر آشته. اند تن ديگر زخمي شده
  ٢٠٠۵ جوالى ١٣ - ١٣٨۴ تير ٢٢چهارشنبه 

 به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين انفجار در حالي  )ايسنا(ران به گزارش خبرگزاري دانشجويان اي
 . ها بودند نبات در ميان بچه صورت گرفت آه نظاميان آمريكايي در حال پخش آب
 . در اين انفجار سه سرباز آمريكايي نيز زخمي شدند

 . هاي انفجار آودك بودند شده  تن از آشته13مقامات بيمارستاني اعالم آردند، 
 آودك ديگر 20 آودك در اين انفجار آشته و 24: اين در حالي است آه خبرگزاري فرانسه گزارش داد

 . زخمي شدند
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اين خبرگزاري هم چنين گزارش داد آه در اين انفجار يك سرباز امريكايي نيز آشته و سه تن ديگر 
 . زخمي شدند

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   تير22:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۵ جوالى ١٣ - ١٣٨۴ تير ٢٢چهارشنبه 
روزنامه های امروز به مقتضای روش و مرام خود بخش هايی از سخنان محمد خاتمی :بی بی سی

درباره مطبوعات و آزادی ها و يا بخش هايی از سخنان محمود احمدی نژاد را در ديدار با نمايندگان 
گمانه زنی هايی درباره کابينه آينده و نگاهی به تظاهرات . خته اندمجلس نقل کرده و به تحليل آن پردا

  .ديروز در حمايت از اکبر گنجی از ديگر اخبار روزنامه های امروز تهران است
 در عنوان اصلی خود گزارشی از ديدار محمود احمدی نژاد رييس جمهور منتخب با نمايندگان خراسان

نشست به صورت غيرعلنی و غيررسمی و بدون حضور مجلس منعکس کرده و در آن نوشته اين 
خبرنگاران برگزار شد و برخی اظهارات پيش و پس از پايان اين نشست حاکی از اين بود که بحث عمده 

  . نمايندگان در اين نشست در خصوص سياستها و ترکيب کابينه دولت آينده بوده است
اند که احمدی نژاد وامدار هيچ کس نيست و  در اين جلسه گرچه نمايندگان گفته خراسانبه نوشته 

بايد کابينه ای تشکيل دهد که از همه گروه ها در آن باشند اما يک نماينده محافظه کار گفته برخی 
  . نژاد بودند  خواهی محترمانه از احمدی  نمايندگان در اين جلسه به نوعی دنبال سهم

تئوری . فقط کار"ود آورده که در مجلس گفته است  اين سخن آقای احمدی نژاد را در صدر اخبار خکيهان
بعضی ها با اينکه مسئوليت های مهم و " اشاره کرده که  کيهاننويسنده ستون نکته های". پردازی نه

در حالی که در هيچ يک از . مؤثری دارند، برای گرفتن پست جديد در دولت آينده تالش می کنند
  ."ته اندمسووليت های فعلی خود هم موفقيتی نداش

 در گزارشی از قول يک نماينده سابق مجلس نوشته يکدستی حکومت که از نظر بسياری امری اعتماد
مفيدست اما می تواند سبب شود که قوای سه گانه هيچ نظارت و نقدی نسبت به هم نداشته باشند 

  .  بين مجلس نباشدو منابع مالی فراوان دولت، اختيارات ويژه رييس جمهور و کارکردهايش زير نگاه تيز
 گزارش مفصلی از ديدار ديروز محمد خاتمی از اين موسسه چاپ کرده و ايراندر حالی که روزنامه 

 در مقاله کيهانروزنامه های ديگر نيز سخنان رييس جمهور را در جمع روزنامه نگاران منعکس کرده اند، 
سال در اختيار خود داشت، گروه  ٨يکی از بهترين فرصت هايی که دولت فعلی در اين :" ای نوشته

مجرب منتقدينی بود که با نيت اصالح دولت اصالحات در عرصه های رسانه ای پاگذاشتند و به مدد 
اخالق خوش خاتمی رئيس جمهور، فرصت يافتند تا بر خالف رسم مألوف گذشته، فضای بسته به 

ان قانون اساسی بشتابند و چالش کشيدن دستگاه عريض و طويل دولت را بشکنند و به ياری مجري
  ..."نگذارند که نمک در نمکدان بگندد و

 نوشته علی الريجانی يا دبير شورای عالی امنيت خراساندر گمانه زنی درباره ترکيب کابينه آينده، 
ملی و يا وزير خارجه خواهد شد و از هم اکنون هم در محل ساختمان سابق مجلس رييس جمهور 

  . دمنتخب را همراهی می کن
نژاد مطرح شده اما وی گفته است  به نوشته اين روزنامه پيشنهاد وزارت محمدباقر قاليباف به احمدی 

  . توانم قاليباف و محسن رضايی را به عنوان مشاور بپذيرم می 
 روزنامه ديگر امروز ضمن نام بردن از افراد ناشناخته ای به عنوان وزيران کابينه احمدی نژاد نوشته قدس

رضايی برای احراز پست معاون اول رييس جمهور نيز مطرح شده و در اين عرصه با دکتر چمران محسن 
  .و علی الريجانی که مورد حمايت مجلس هستند، رقابت می کند

  .اين در حالی است که نام چمران و حسين صفار هرندی به عنوان سخنگوی دولت مطرح است
ظاهرات ديروز مقابل دانشگاه تهران در حمايت از اکبر گنجی  تنها روزنامه امروز است که خبر از تکيهان

  .داده و آن را غيرقانونی و بدون مجوز خوانده است
اين روزنامه با اشاره به گزارش روز قبل خود درباره ناکامی گروه های افراطی و مخالف در خارج از کشور 

 دشمنان می تواند مانع نوشته به نظر می رسد توجيه برخی از خانواده ها نسبت به اهداف
  . سوءاستفاده دشمنان از آنها باشد

  
   تيرماه21:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ جوالى 12 -١٣٨۴ تير 21سه شنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران در گزارش های خبری خود به گمانه زنی درباره تغييراتی :بی بی سی

دولت محمود احمدی نژاد بايد در سمت های کليدی اتفاق پرداخته اند که سه هفته ديگر با آغاز به کار 
خبرهايی پيرامون تخلف های انتخاباتی و واکنش نمايندگان مدافع رييس جمهور جديد به آنها از . بيافتد

  .جمله ديگر اخبار اين روزنامه هاست
جانی از جمله اصرار مجلس به اظهار نظر وزير اطالعات درباره هزينه های تبليغاتی اکبر هاشمی رفسن

 منعکس کرده و نوشته است وزير اطالعات از پاسخگويی به سوال کيهاناخباری است که روزنامه 
الياس نادران، نماينده تهران، درباره پرداخت هزينه ستاد تبليغاتی رييس مجمع تشخيص مصلحت توسط 

  . شرکت بهينه سازی سوخت، طفره رفت
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يگر جناح راست است که در مقابله با اخباری که درباره تخريب  گفته های يک نماينده دکيهانخبر ديگر 
شخصيت آقای رفسنجانی منتشر می شود گفته است اگر شخصيت آقای هاشمی و خانواده وی 

  . تخريب شد در مقابل فکر آقای احمدی نژاد را تخريب کردند
اليقی رای بدهيد و  گفته است وقتی آقای خاتمی گفت به فرد کيهاناين نماينده مجلس به نوشته 

  . نظرش به رقيب محمود احمدی نژاد بود، عمال رييس جمهور منتخب را تخريب کرد
 محسن آرمين، نماينده مجلس ششم و از چهره شرق به نوشته  کيهانهمزمان با اين نوشته های

 نشان از های اصالح طلب، در تحليل انتخابات گفته است در فاصله مرحله اول و دوم اتفاقاتی افتاد که
يک حرکت برنامه ريزی شده توسط مراکز نظامی و وابسته به آن بود و خود آقای احمدی نژاد هم پيش 
تر پالس هايی داده بود که سرانجام در روزهای آينده، اتفاقاتی خواهد افتاد که شرايط دگرگون خواهد 

  . شد
ن حمايت کرده بودند، آن جا بود ، که از معي"پيشرو"آرمين در عين حال گفته وی مشکل اصالح طلبان 

آنان روی روشنفکران و نخبگان سرمايه گذاری کرده بودند، به آن اميد که روشنفکران و نخبگان قانع : که
شوند و توده های مردم را به سوی معين سوق دهند اما آنها نه همگی شان قانع شدند و نه مردم را 

  . قانع کردند
ر حقوقی وزير کشور با بيان اينکه آنچه مبنی بر تخلفات در انتخابات رخ  مديرکل دفت آفتاب يزدبه نوشته

داده جرم است و بايد به عنوان جرم با آن برخورد شود، تاکيد کرد که برای تخلفات نبايد واژه هايی چون 
  . بداخالقی را به کار برد

ود آورده و نوشته از  گزارش قوه قضاييه درباره تخلف های انتخاباتی را در صدر اخبار خهمبستگی
 قاضی قرار منع تعقيب صادر شده و پنج تن از آن ها ۶۵هفتاد پرونده انتخاباتی که رسيدگی شده برای 

  .محکوم شده اند
.  در سرمقاله خود نوشته جانشين محمد خاتمی شرايطی کامال متفاوتی داردصبح اقتصادروزنامه 

 ميليارد دالر بيشتر از ١۵د دالر خواهد گذشت، که  ميليار٣۵درآمد نفتی کشور در سال جاری از مرز 
توان  در واقع اکنون شرايط انجام يک بازی خوب فراهم است، می.  ساله دولت خاتمی است٨متوسط 

العاده نيست، کافی  های خارق توسعه اقتصادی را دنبال کرد و برای حرکت در اين مسير نياز به تالش
  . وسعه قرار گيرداست اراده و خواست دولت در مسير ت

رويه بنزين دست   پيش بينی کرده که دولت آتی با معضل مصرف بیايران نيوزروزنامه انگليسی زبان 
ها و  کسی که دکترای حمل و نقل دارد انتظار می رود که بتواند با تکيه بر تئوری. به گريبان خواهد بود

البته مسايل .  تا حد زيادی حل کندهای علمی جديد، مشکل حمل و نقل و رشد مصرف بنزين را شيوه
اقتصادی و اجتماعی ايران مانند يک کالف سر در گم است که باز کردن آن عالوه بر حوصله به تخصص و 

  . زمان نيز نياز دارد
 با عنوان برگ برنده ايران در مذاکرات هسته ای برای چندمين بار پيشنهاد خود را برای ترک کيهان

ن توافق های قبلی و خروج از پيمان ان پی تی مطرح کرده و در سرمقاله خود نيز مذاکرات و ناديده گرفت
  . نوشته دولت احمدی نژاد بايد به سرعت با تغيير مقامات مذاکره کننده با اروپا آماده مقابله با غرب شود

ه  مقامات آمريکايی، بارها به صراحت اعالم کرده اند ک کيهانبه نوشته حسين شريعتمداری مدير
براندازی جمهوری اسالمی ايران را به عنوان يک هدف استراتژيک در دستور کار خود دارند، بنابراين، 

ساده لوحی است اگر تصور کنيم که عقب نشينی ما از اصول و ارزش هايمان، دست کشيدن آمريکا و 
   .اتحاديه اروپا از خصومت و کينه توزی عليه ايران اسالمی را به دنبال خواهد داشت

 دفتر تحکيم وحدت و فعاالن انجمن های دانشجوئی در بيانيه ای نوشته اند برخالف شرقبه نوشته 
حال توپ در زمين آنان است و . تصور موجود، محافظه کاران در شرايطی دشوار و سخت قرار گرفته اند

 عافيت و فرصت بدين ترتيب حال که جدی بودن فضا، مجال بروز به. بايد مطالبات جامعه را پاسخ دهند
هوشياری نيرو های جامعه مدنی در حفظ وحدت استراتژيک، حضور در صحنه، ... طلبان نمی دهد

برقراری ارتباط موثر با تمامی بخش های جامعه، نهاد سازی و ساماندهی مقاومت ها، بسيار کارگشا 
  . است
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