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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(بزرگان و دولتهای رژیم ایر

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 سازي اورانيوم را از سرنگيرد  اميدواريم ايران غني:وگو با االهرام  البرادعي در گفت
  ٢٠٠۵ جوالى 19 - ١٣٨۴ تير ٢8شنبه سه 

وگويي تفصيلي با روزنامه مصري   المللي انرژي اتمي در گفت   مديرآل آژانس بين"محمد البرادعي"
اي ايران، طرح پيشنهادي اروپا و مذاآره با آمريكا بيان   هاي خود را درباره پرونده هسته  ، ديدگاه"االهرام"

 . آرد
حل فراگير   شود در چارچوب يك راه  اروپا به ايران آه در پايان ماه جاري ميالدي ارائه مي  درباره طرح اتحاديه

 .اي ايران سخن گفت  براي مشكل برنامه هسته
اروپا به ايران   ، به گفته البرادعي طرح اتحاديه)ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
يران ارائه اي ا  حل فراگير براي مشكل برنامه هسته  آه در پايان ماه جاري ميالدي در چارچوب يك راه

سازي روابط ايران با غرب،   شود، همه جوانب سياسي، امنيتي و اقتصادي، اعم از عادي  مي
شده عليه اين آشور و وارد آردن فناوري پيشرفته و همزمان   هاي اقتصادي ِاعمال  شدن مجازات  برداشته
 .را در برداردآميز بودن اين برنامه   المللي درباره صلح  بخشي به جامعه بين  اطمينان

، به "االهرام"اي ايران با روزنامه دولتي   وگوي تفصيلي البرادعي درباره پرونده هسته  بخش اصلي گفت
 :اين شرح است

سازي اورانيوم را آه از نوامبر گذشته به حال تعليق درآمده ازسربگيرد؛   هاي غني  ايران قصد دارد فعاليت
تواند نقض توافق اين آشور با   ويژه آه چنين اقدامي مي   به- آرد؟آژانس با اين تحول چگونه تعامل خواهد

 -ها به شمار رود  اروپا مبني بر تعليق اين فعاليت  اتحاديه
المللي و آژانس درحال   هايي است آه جامعه بين  ترين پرونده  اي ايران، يكي از پيچيده  پرونده هسته

يخ است ناشي از مشكالت زيادي از جمله    آه تنها قله آوهاين پرونده. حاضر با آن در حال تعامل هستند
بشر، محاصره اقتصادي   هاي تندروي خارج از ايران، اتهامات مربوط به نقض حقوق  اي، گروه  امنيت منطقه

 سال 26شده بر ايران و ساير مسائل و ابعاد سياسي و اقتصادي است آه عمر آن به حدود   تحميل
 .رسد   ميالدي مي1979اسالمي در سال   پيش يعني زمان انقالب
آننده وجود اين   سو و ايران از سوي ديگر درجريان است منعكس  اروپا از يك  مذاآراتي آه بين اتحاديه

جانبه   خواست مشترك است آه حل اين مسأله بايد در چارچوب نگاه به مسأله از منظري فراگير و همه
اي، امنيت   مطرح براي بحث و بررسي طرفين، مسأله هستهصورت گيرد و به همين دليل، محورهاي 

گيرد و به عقيده من، اين   اي به ايران را در برمي  هاي اقتصادي و ارائه فناوري هسته  اي، مجازات  منطقه
 .تنها شيوه براي حل اين مسأله است

رنگيرد زيرا همچنان مسائلي سازي اورانيوم را در حال حاضر از س  هاي غني  ما اميدواريم آه ايران فعاليت
اي ايران آه در طول دو دهه گذشته مخفي بوده، باقي است آه   درباره آنچه مربوط به برنامه هسته

 .وفصل آنها نكرده است  آژانس هنوز اقدام به حل
  

 آيا همكاري بين آژانس و ايران پيشرفت زيادي داشته است؟
المللي    در برابر ما هست آه بايد پيش از آنكه جامعه بينايم؛ آاري  بله؛ پيشرفت زيادي به دست آورده

خللي در صداقت و . اي ايران از دست بدهد به اتمام برسانيم  اعتماد خود را از ماهيت برنامه هسته
 .اعتماد وجود دارد و ايران بايد در اعتمادسازِي دوباره، سهيم باشد

 تواند اعتمادسازي دوباره آند؟  ايران چگونه مي
آند، ادامه   اروپا آه آمريكا درحال حاضر آن را تشويق مي  ه نظر من، ايران بايد به مذاآرات خود با اتحاديهب

اين گامي مثبت . دهد؛ اين تغييري مهم در موضع آمريكاست آه در ابتداي اين مذاآرات، مشوق آن نبود
سازي   ضوع را خواه در زمينه عاديرود آه همه ابعاد مو  آننده به شمار مي  در مسير حل متوازن و راضي

جويانه بودن   ها و ارائه فناوري پيشرفته به ايران يا اطمينان از صلح  شدن مجازات  روابط با غرب يا برداشته
 .دهد  المللي را مدنظر قرار مي  اي ايران براي جامعه بين  برنامه هسته

اروپا در پايان ماه جاري يا   ست آه اتحاديهطرف ايراني در حال حاضر منتظر پيشنهاد آامل و فراگيري ا
جانبه به تهران ارائه خواهدآرد و اميد داريم آه اين امر،   حل فراگير و همه  آغاز ماه آينده در چارچوب يك راه

 .وفصل مشكالت باشد  سرآغازي براي پيشرفت و دستيابي به حل
ها   من همه طرف. أله، آامًال سياسي استحل نهايي چيست زيرا اين مس  توانم بگويم اين راه  من نمي

وگويي   اي بايد گفت  آنم زيرا معتقدم ناگزير در مرحله  از جمله آمريكا را به ادامه مذاآرات تشويق مي
اروپا هرگز   اي، اتحاديه  وگو درباره امنيت منطقه  مستقيم بين دو طرف انجام شود زيرا هنگام گفت

 .به ايران ارائه آندهاي امنيتي   تواند ضمانت  نمي
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سازي اورانيوم حق   ، غني )NPT( اي   هاي هسته  المللي منع گسترش سالح  آيا براساس پيمان بين
 آشورها نيست؟
شده در   تواند هر آشوري را در صورتي آه اورانيوم بسيارغني  سازي اورانيوم همزمان مي  البته؛ اما غني

اي    صنعتي و ساختار زير بنايي باشد به دستيابي به سالح هستههاي  مندي  اختيار داشته و داراي توان
 .در مدت شش ماه تا تقريبًا يك سال نزديك آند

آننده نه فقط در مورد ايران بلكه در خصوص همه آشورهايي است آه اين بخش   اين موضوع نگران
نيوم از سوخت سازي اورانيوم يا بازيافت پلوتو  اي اعم از غني  حساس از چرخه سوخت هسته

 .شده را دارند  مصرف
مشكل ايران، نقص بزرگي را آه در پيمان منع گسترش وجود دارد آشكار آرده است آه آن اين است آه 

؛ امري آه »سازي اورانيوم يا بازيافت پلوتونيوم آند  تنهايي اقدام به غني  حق هر آشوري است آه به« 
آند و به همين    المللي را ايجاب مي  ي تحت نظارت بينا  قرار گرفتن اين بخش حساس از سوخت هسته

اي تالش   آميز از انرژي هسته  دليل اميدوارم آه در آينده، براي وضع چارچوبي جديد براي استفاده صلح
هاي سياسي آن، حق دستيابي به فناوري   نظر از گرايش  اي آه براي هر آشوري صرف  گونه  آنيم به
 سال آينده، 20در غير اين صورت، ما در طول . توليد انرژي برق وجود داشته باشداي براي مثًال   هسته
المللي منع گسترش و نظام منع   اي در خارج از چارچوب پيمان بين   آشور داراي سالح هسته30شاهد 

 .اشاعه خواهيم بود
بودن برنامه   يشينه و مخفيخاطر پ  سازي اورانيوم را دارد اما به  شك ايران، حق غني  به لحاظ قانوني، بي

المللي است و عالوه بر آن وضعيت   اي ايران آه مخالف تعهدات اين آشور براساس معاهده بين  هسته
 .اي ايران وجود دارد  هاي زيادي در مورد برنامه هسته  المللي نگراني  بحراني خاورميانه، در جامعه بين

 
هايي وجود دارد آه پذيرش مذاآره   ، در داخل آمريكا گرايشرغم تحولي آه در موضع آمريكا ذآر آرديد  به

دهد آه از ديدگاه   هايي مي  داند آه اين مجوز را به نظام  شمالي را بدين معنا مي  با ايران يا آره
 .بودن از مشروعيت برخوردار نيستند  ها به بهانه غير دموآراتيك  آمريكايي

المللي در برابر   بشر پيش از تأمين امنيت جامعه بين  به اعتقاد من، سخن از دموآراسي و حقوق
 .اي نا ممكن است  هاي هسته  گسترش سالح

اروپا ادامه يابد و اين مذاآرات، مذاآره بين ايران و آمريكا را در پي داشته   اميدوارم مذاآرات ايران و اتحاديه
 .بار خواهد بود  زيان" ها  همه طرف"باشد، زيرا هرگونه رويكردي به سوي افزايش تنش، براي 

 اروپا را يك معامله به شمارآورد؟  توان طرح پيشنهادي اتحاديه  آيا مي
ها احساس رضايت آنند و   اي باشد آه همه طرف  البته؛ زيرا به هرحال اين طرح، در پايان بايد معامله

 .منافع آنها محقق شود
  

  ينده عراقدولت آينده  و نيروهاي موثر در آ،عراق رويدادهاي 
  

ي آينده طرح قانون همه پرسي  رييس مجمع ملي عراق اعالم آرد، اعضاي مجمع ملي يكشنبه
 . ي قانون اساسي عراق را تصويب خواهند آرد درباره
  ٢٠٠۵ جوالى 19 - ١٣٨۴ تير ٢8شنبه سه 

 حاجم -دنچاپ لن-ي الشرق االوسط  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي آينده طرح همه پرسي  اعضاي مجمع ملي يكشنبه: الحسني، رييس مجمع ملي عراق تصريح آرد

 . قانون اساسي را بعد از قرائت آامل آن تصويب خواهند آرد
ي قانوني وابسته به دادگاه عالي جنايي  ي مجمع، رييس و اعضاي آميته در جلسه: الحسني افزود

نين و اقدامات مربوط به طرح قانون همه پرسي است، طرح قانون همه ي قوا عراق آه در برگيرنده
 . پرسي را تقديم مجمع آردند

ي  چنين قرار شد، بررسي گزارش آميته در اين جلسه هم: رييس مجمع ملي عراق خاطرنشان آرد
 . اي محرمانه صورت گيرد امنيت و دفاع در مجمع ملي عراق با توافق اعضاي مجمع در جلسه

: ي دبيرآل سازمان ملل در عراق نوشت ي ديگر، اين روزنامه به نقل از اشرف قاضي، نمايندهاز سو
توانند  المللي تنها مي هاي بين ها نوشته خواهد شد و سازمان قانون اساسي عراق تنها از سوي عراقي

 . هايي را در اين خصوص ارايه دهند مشورت
قانون اساسي : ل طالباني، رييس جمهور عراق تصريح آردقاضي در جمع خبرنگاران و بعد از ديدار با جال

 . ها تدوين و تنظيم شود تواند به دست غيرعراقي عراق نمي
ي  دفتر حمايت از قانون اساسي عراق وابسته به سازمان ملل متحد در عراق، اين وظيفه: وي ادامه داد

 . مهم را از طريق آارشناسان قانون اساسي صورت خواهد داد
ي تدوين قانون اساسي عراق و  هايي را با آميته آارشناسان قانون اساسي مشورت: افزودقاضي 
 . اند هاي فرعي ديگر وابسته به مجمع ملي انجام داده آميته
ي آن  طالباني را در جريان نقش سازمان ملل و وظيفه: ي سازمان ملل در عراق خاطرنشان آرد نماينده

ي تدوين قانون اساسي عراق در مجمع ملي قرار  زمان از آميتهچنين حمايت اين سا در عراق و هم
 . دادم
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هاي عراقي در همه پرسي  سازمان ملل متحد بر ضرورت مشارآت تمام گروه: چنين گفت قاضي هم
 . آلي قانون اساسي و انتخابات آينده تاآيد دارد

  
 آشته بر جاي 13ه آار بودند، حمله به يك آاميون حامل آارگراني آه در يك پادگان آمريكايي مشغول ب

 . گذاشت
  ٢٠٠۵ جوالى 19 - ١٣٨۴ تير ٢8شنبه سه 

به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط ، منابع خبري اعالم ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ل به  حامل آارگراني آه در پادگان نظامي آمريكا در عراق مشغو شبه نظاميان با حمله به آاميون: آردند

 .  تن از اين آارگران را آشتند13آار بودند، 
شبه نظاميان با بستن مسير اين آاميون در بعقوبه، به سوي آارگران شليك آردند آه بر اثر انحراف اين 

 . آاميون از مسير سه شهروند عراقي نيز آشته شدند
دو نيروي پليس آشته و از سوي ديگر، بر اثر انفجار يك بمب در مسير گشتي پليس عراق در آرآوك، 

 . چهار تن ديگر زخمي شدند
ي ميهني آردستان  يكي از آشته شدگان از اعضاي حزب اتحاديه: يك مقام پليس عراق اعالم آرد

 . عراق بود
نيروهاي آمريكايي به آمك نيروهاي عراقي در يك عمليات : اي اعالم آرد ارتش آمريكا نيز طي بيانيه

هاي نظامي را در موصل و   فرد مظنون به دست داشتن در عمليات9 ساعت گذشته 24وجو طي  جست
 . سامرا دستگير آردند

  
  عراق دخالت نخواهد کرد ی قانون اساسنی در روند تدوی و کشورانی جرچيه : یجالل طالبان

  ٢٠٠۵ جوالى ١٨ - ١٣٨۴ تير ٢٧دوشنبه 
 عراق دخالت ی قانون اساسنی در روند تدوی و کشور خارجانی جرچي کرد هدي جمهور عراق تاکسيرئ

 .  مربوط به قانون شرکت خواهند کردی در همه پرسزي ملت عراق نینخواهد کردو همه قشرها
 سازمان ملل متحد اتي با هداری در دی جالل طالبانت،ی کوی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 خواهند نی کشورشان را تدوی ها قانون اساسیعراقفقط :  کرددي در بغداد تاکی اشرف قاضاستیبه ر
 .کرد

 قانون نی تدوتهي کمی از تالش هاتی حمای که برایی هاتی نقش سازمان ملل در عراق و مامورموضوع
 ندهی و انتخابات آی مربوط به قانون اساسی و ضرورت مشارکت همه ملت عراق در همه پرسیاساس

 . شدی بررسی و اشرف قاضی که در نشست طالبان بودی  از جمله مسائلیوموضوع بازساز
سازمان ملل بر ضرورت :  گفتداری دنی در ازي سازمان ملل متحد نرکلي دبژهی وندهی نمای قاضاشرف

 و ی مربوط به قانون اساسی ملت عراق در همه پرسی و قشرهایاسي ها سفيمشارکت همه ط
 . دارددي تاکندهیانتخابات آ

 در داری دنی کرد که ادارید) پارلمان (ی مجمع ملسي رئی با حاجم حسنني جمهور عراق همچنسيرئ
 که با رانی وزی عملکرد آن و محدود نشدن آن به شورای فعال سازیچارچوب تالش دولت عراق برا

 . روبرو است، صورت گرفتی بزرگیتي امنیچالش ها
 زين)   مهر23(  اکتبر 15ل از  شودو تا قبهيته)  مرداد24( آگوست15 تا دی بای قانون اساسسی نوشيپ
 . کسب موافقت ملت عراق با آن برگزار شودی را برای همه پرسکی
 سه استان تي برآنکه دو سوم جمعد،مشروطی ملت عراق را کسب نمای آراتی اکثردی بای همه پرسنیا

 . استان آن را رد نکنند18مجاور از مجموع 
 15 حداکثر دی بای کشوربرسد ، انتخابات سراسرنیم ا مرددیي به تای دائمی که قانون اساسی صورتدر

 .برگزار شود) 84 ی د10(  همان ماه 31 تا دی دولت جدليبه منظور تشک ) 84 آذر24(دسامبر
 

 مستقل و ی خواهان عراقرانی ای اسالمیجمهور:  عراقری نخست وزداری در دیمقام معظم رهبر
  و رفاه است تيبرخوردار از امن

  ٢٠٠۵ جوالى ١٨ - ١٣٨۴  تير٢٧دوشنبه 
 ری نخست وزی جعفرمي ابراهی آقاداری امروز در دی رهبر معظم انقالب اسالمی اهللا خامنه اتی آحضرت

 مي ابراهی برخاسته از مردم در عراق، آقای دولتلي از تشکی همراه، ضمن ابراز خرسنداتيعراق و ه
 ی جمهوری برای اساستیاولو: دند  کرحی و متفکر خواندند و تصرنی صالح، متدیتي را شخصیجعفر
 .  و رفاه استتي و برخوردار از امنکپارچهی مستقل، ی عراقران،ی ایاسالم

 که در مشهد مقدس انجام شد، ملت عراق را برادر داری دنی در اشانیا" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 بعث می از اقدامات رژزي نیلي مردم عراق در دوران جنگ تحمنکهی بر ادي دانستند و با تاکرانی ملت ایواقع

 ی کننده بود، براحال مردم عراق خوشی صدام به همان اندازه که برایسرنگون: منزجر بودند، افزودند
 . خرسند کننده بودزي نرانیمردم ا

 
 کشور نی اشرفتي و پتي دارد که مخالف امنی دشمناندی عراق جدنکهی با اشاره به ای معظم رهبرمقام

 کور مانع از ی خواهد با حوادث تلخ و ترورهای وجود دارد که میاراده ا: ان کردندهستند، خاطر نش
 دست دارند، اما ملت ای قضانی ای ها در طراحستيوني صهادی ثبات در عراق شود و به احتمال زیبرقرار
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 توانند با همت و عزم راسخ، عراق را ی خود می و انسانیعي طبیو دولت عراق با توجه به ثروت ها
 .  است بسازندستهیآنچنان که شا

 مردم عراق و ی در عراق را موجب زحمت و آزار براییکای آمراني ، حضور نظامی اهللا خامنه اتی آحضرت
 مسلمان و ی دارد و ملت هایادی اسالم طرفداران زیاي در دندیعراق جد:  کردندديمنطقه دانستند و تاک

 . در عراق ناخرسند هستندکایر آمی از اقدام های اسالمی از دولت هایاريبس
 

:  عراق بر شمردند و افزودندی روشي مساله پنی را مهم تری قانون اساس،ی معظم انقالب اسالمرهبر
 است دي اسالم است و امتی بر محوریملت عراق نشان داده است که خواستار قانون اساس

 گاهی مجدد جایايموجبات اح ی قانون اساسني چننی با تدوزي نی ملت عراق در مجلس ملندگانینما
 . اسالم را فراهم کنندیاي عراق در دنعيرف
 
 ی و سنعهي شاني تفرقه مجادی مردم و دولت عراق در قبال توطئه ایاري بر لزوم هوشدي با تاکشانیا

 ساختن عراق ی برای در کنار هم و با همدلدی بای و سنعهيمردم عراق اعم از ش: خاطر نشان کردند
 .ندی نمای اختالف را خنثجادی ای برای و استعماری استکباریو تالش ها ندیتالش نما

 
 شدند و ادآوری را ني عراق، به مساله فلسطدی لزوم توجه دولت جدني همچنی اهللا خامنه اتی آحضرت
 خواهد ماند و جا ی اسالم باقیاي دنی بعنوان مساله محورني ها، فلسطییکایبرغم تالش آمر: افزودند

 یاي ملت مظلوم، تشخص خود را در دننی ای و آرمان هاني از ملت فلسطتیعراق با حمادارد دولت 
 .اسالم نشان دهد

 
 ری نخست وزی جعفرمي ابراهی حضور داشت، آقازي جمهور نسیي عارف معاون اول ری که آقاداری دنی ادر

) ره (یني از امام خم،ینه ا اهللا خامتی با حضرت آداری و درانی فراوان از سفر به ایعراق با اظهار خرسند
 که صدام در یاهي صفحه سدارین دی با امیدواريما ام:  کرد و افزودادی ی انقالب اسالمیروزيبعنوان رمز پ

 و عراق رانی روابط دو ملت برادر اخی در تاریدی بوجود آورده بود بر طرف شود و افق جدرانیروابط عراق و ا
 . گشوده شود

 از ملت عراق در مقاطع سخت و رانی ای اسالمی جمهوری هاتیا و حما از کمک هی با قدردانیو
 و خدمات ی حل مشکالت اقتصاد،یی بناری امور زی عراق را بازسازدی جدتی اولونی مهم تر،یبحران
 و نهي کابی از اعضایادی سفر با توجه به حضور تعداد زنیدر ا:  به مردم عنوان کرد و گفتیرسان

 دو کشور در ابعاد ی های است سطح همکاردي انجام گرفته، امیرانیقامات ا که با میمذاکرات خوب
 .ابدیمختلف ارتقاء 

 لي و تشکري انتخابات اخی کشور، روند برگزارنی اتي وضعنی آخرحی با تشرني عراق همچنری وزنخست
 روند میاردوي امزي عراق نی قانون اساسنیدر خصوص تدو:  کرد و افزودفي خوب توصاري را بسدیدولت جد
 . شودیخوب ط

 عوامل تی با حمار،ي اخی در عراق و ترورها و انفجارهای کنونیتي مشکالت امننکهی بر ادي با تاکیو
 خوب است و یتي توطئه ها، روند اقدامات امننیبرغم تمام ا:  شوند، گفتی می سازماندهیخارج

  ست ها در حال انجام ای نا امننی مقابله با ای برایادی زیتالش ها
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   تير27:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۵ جوالى 19 - ١٣٨۴ تير ٢8شنبه سه 

روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود با چاپ عکس هائی از ديدار :بی بی سی
 دو کشور بعد از چهل سال رييس جمهور خاتمی و نخست وزير عراق از اميدواری ها به روابط حسنه

  . خصومت و چالش نوشته اند
حمله شديد جناح راست به وزارت نفت و قراردادهائی که در اين روزها در بخش های مختلف اين وزارت 
خانه با شرکت های داخلی و خارجی بسته می شود و پاسخ دولت به آنها و اخباری درباره اکبر گنجی 

  .ديگر اخبار و گزارش های روزنامه های امروز صبح استروزنامه نگار زندانی از جمله 
  .  نوشته در جريان سفر نخست وزير عراق مسائل اقتصادی و سياسی مهمی حل شده استشرق

به نوشته اين روزنامه سفر رييس دولت عراق کارنامه سياست خارجی دولت محمد خاتمی را کامل 
  . می کند

ز هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت  خبر داده که رييس دولت عراق اهمشهری
  . نظام برای ديدار از عتبات دعوت کرده و وی گفته آرزو دارد به چنين سفری دست بزند

اشاره اين روزنامه به قراردادی .  قرار داد الجزاير را مبنای گفتگوهای دو کشور دانسته استهمبستگی
قت رياست جمهوری عراق بسته شد و اروند است که بين شاه سابق ايران و صدام حسين معاون و

قراردادی که بعد توسط صدام با حمله به ايران لغو شد و . رود را مرز آبی و مشترک دو کشور شناخت
  .ده سال بعد بار ديگر توسط وی تائيد شد
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 از گفتگوهای ايران و اروپا با توجه به ابهام هائی که در مورد هيات مذاکره گر و ترکيب آن وجود دارد
  . جمله گزارش هائی است که روزنامه های مختلف تهران به آن پرداخته اند

 از زبان سخنگوی هيات مذاکره گر ايران نوشته اروپائی ها پيشنهادهای جديدی ارائه خواهند داد شرق
  . که نبايد تحت تاثير انتخابات رياست جمهوری ايران تغييری پيدا کند اما به هر حال بعيد نيست

 کمال خرازی وزير خارجه نيز درباره مذاکرات با اروپا ابراز اميدواری کرده که در ايرانشته روزنامه به نو
  . پيشنهادهای تازه اروپا غنی سازی اورانيوم ايران پيش بينی شده باشد

به نوشته همين روزنامه وزير خارجه در پاسخ سئوالی درباره احتمال تغيير در طرح اروپائی ها به دليل 
  . يير دولت در ايران، گفت البته اين امکان وجود دارد و اين اشتباه آنها استتغ

 خرازی گفته است مسأله غنی سازی و اصوال فعاليت های هسته ايران به دولتها شرقبه نوشته 
بستگی ندارد و مربوط به نظام است و تصميم عالی ترين مراجع نظام است و با تغيير دولت هيچ 

دليلی ندارد که اروپايی ها بخواهند بدليل تغيير در دولت ايران .  ما رخ نخواهد دادتغييری در سياست
  .طرح خود را تغيير دهند، آنها بايد طرح خود را صادقانه ارائه دهند تا ببينيم حالل مشکالت هست يا نه

جلس  سرمقاله خود را به جدالی اختصاص داده که بين احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مکيهان
جدالی که در يک سو اين چهره جناح راست وزارت نفت را متهم کرده که . با وزارت نفت در جريان است

در آخرين روزهای کاری دولت خاتمی قراردادهائی بسته که ميلياردها تومان زيان به کشور وارد می کند 
ر اساس منافع کشور و از سوی مقابل وزارت نفت و شرکت پتروشيمی نشان داده اند که قراردادها ب

  . بسته شده است
 جانب مرکز پژوهش های مجلس را گرفته و نوشته بيژن زنگنه وزير نفت بايد از مجلس و مجمع کيهان

اين روزنامه در مقاله ديگری به مديران دولتی توصيه کرده که . تشخيص مصلحت نظام عذرخواهی کند
مانند و به رييس جمهور منتخب استعفا بدهند تا دو هفته ای که تا پايان دولت خاتمی مانده منتظر ن

  .دست هايش برای انتخاب های جديد باز باشد
 نشان می دهد که به گفته همسرش وی روزهای شرقگزارشی درباره وضعيت اکبر گنجی در 

  . گذشته مانع از آن شده است که سرم به او وصل شود
کرده که عکس هائی که اکبر گنجی را در حال ضعف  در مقاله ای اين سئوال را مطرح کيهاناما روزنامه 

  . نشان می دهد و در سراسر جهان پخش شده از کجا توانسته به خارج از زندان برود
 به اصالت اين عکس ها شک کرده و نوشته ممکن است اين نيز بخشی از پروژه جنجال آفرينی کيهان

  . اصالح طلبان باشد
ق دادن گفته است بر اساس اصلی از قانون اساسی رييس  بهمن کشاورز حقوهمبستگیبه نوشته 

همين روزنامه نوشته هاشم آقاجری در يک . قوه قضاييه می تواند برای گنجی تقاضای عفو کند
سخنرانی از قوه قضاييه خواسته راسا به آزادی کردن گنجی دست بزند و قبل از آنکه دير شود او را از 

  . زندان به در آورد
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