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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(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

  نکرد دي را تائی اسالمی جمهوری بودن برنامه اتمزي صلح آمی اتمی انرژی المللنيآژانس ب
  ٢٠٠۵ اول سپنامبر – ١٣٨۴ شهريور 10شنبه پنج 
 حکام گزارش داد که بازرسان ی به شورای اتمی انرژی المللني آژانس برکلی مد،یبرادع المحمد

 حال آژانس مطمئن ني اما درعاورند،ي بدست نرانی در ای سالح هسته ادي تولی حاکیشواهد محکم
 ی ولستي تند نیگزارش محمد البرادع.  باشدزي صرفا صلح آمرانی ای که اهداف برنامه هسته استين

برنامه هسته .  شده است دیي اصفهان تاومي اورانلی تبدی هسته اساتي تاستي فعالیري، از سرگدر آن
 در جنوب انگلستان هم لزی اروپا در وهی عضو اتحاد25 خارجه رانی در نشست روز پنجشنبه وزرانی ایا

 نيم به هضع اروپا گفت اگر وهی اتحادی خارجاستي سوالنا مسئول سهیحاو. موضوع مذاکرات است
 . مي کنی متی سازمان ملل حماتي امنی به شورارانی رود ما در صورت لزوم از ارجاع پرونده اشيمنوال پ

 حکام آژانس ی شورای روزشنبه به اعضایقراراست گزارش محمد البرادع):  فرداویراد( بهارمست نايم
رسان آژانس شواهد  آمده است که بازی ها در گزراش محمد البرادعیبه گزارش خبرگزار. داده شود

 اند، اما اوردهي است به دست نی سالح هسته ادي در حال تولرانی از آن باشد که ای را که حاکیمحکم
 صرفا صلح رانی ای که اهداف برنامه هسته استي شود که آژانس مطمئن نی حال گفته منيدرع
 . زباشديآم
 ساتي تاستي فعالیري در آن، از سرگی ولست،ي تند نی ها لحن گزارش محمد البرادعپلماتی گفته دبه

 سوالها و ابهام ی شود که برخی گفته منيهمچن. شده است دیي اصفهان تاومي اورانلی تبدیهسته ا
 .  پاسخ مانده استی همچنان برانی ایها در باره برنامه هسته ا

 آلمان و  خارجه فرانسه،ی وزارتخانه هایاسي کل سرانی مدژهی در جلسه ورانی ای هسته ابرنامه
 جلسه باشد که بعد از اعالم نی هم در ارانیقرار بود ا.  مورد بحث قرارگرفت سی در پارروزی دايتانیبر

. ستي نرانیا کشورها اعالم کردند لزوم به حضور نی اصفهان ای هسته اساتي تاستي فعالیريازسرگ
 در جنوب لزی اروپا در وهیاد وپنج عضو اتحستي خارجه برانی در نشست امروز وزرانی ایبرنامه هسته ا

 .انگلستان هم مورد گفتگو ست 
 اروپا را فراخواند هی به اعضا ، قبل از شروع جلسه ، اتحادی در نامه اايتانی امور خارجه برری استرا وزجک

 اروپا هی اتحادی دوره ااستی استرا که کشورش ریآقا.  را اتخاذ کنندی موضع واحدرانیتا در مواجهه با ا
 را بعد از انتخاب رانی اروپا با اهید روابط اتحاندهی دانست تا آی جلسه را فرصتنيهده دارد همچنرا بع

 .  کنندی بررسسی و نقض توافقنامه پاری جمهوراستی نژاد به ریمحمود احمد
 اروپا موقع ورود به جلسه امروز گفت اگر هی اتحادی خارجاستي سوالنا مسئول سهی حاوگری دی سواز

 سازمان ملل تي امنی به شورارانی رود ما در صورت لزوم از ارجاع پرونده اشي منوال پنيموضع به ه
 را یالبرادع حکام آژانس گزارش محمد یشورا . مي اما فعال منتظر گزارش آژانس هستمي کنی متیحما

 . خواهد کردی ماه خود بررسوری و هشتم شهرستي سپتامبر، ب19در جلسه 
  

   آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت،عراق رويدادهاي 
  

  خبرهايي از تحوالت عراق
  ٢٠٠۵  سپنامبر2 – ١٣٨۴ شهريور 11ه جمع :خبرگزاري جمهوري اسالمي

در پي وقوع حادثه آاظمين در روز شهادت امام :تلويزيون الشرقيه به نقل از وزارت آشور عراق اعالم آرد
 . وريست را در اين منطقه دستگير آردندتر ٢١  نيروهاي نظامي عراق ) ع(موسي آاظم

 تروريست براي انجام  ٢١ اين :براساس گزارش پنجشنبه شب اين تلويزيون،وزارت آشور عراق افزود
 . از جمله يورش مسلحانه به عزاداران مهيا بودند) ع(عملياتي ديگر درروز شهادت امام موسي آاظم 
 .  هويت دستگيرشدگان اشاره نكردتلويزيون الشرقيه عراق به جزييات اين خبر يا

 **** 
در واآنش به اظهارات دبير آل اتحاديه عرب آه متن قانون اساسي دائم عراق را عامل از بين بردن 

 : هويت عربي عراق برشمرده،وزير خارجه عراق اعالم آرد
 . آامال نسنجيده است" عمرو موسي"اين اظهارات 

عراق يكي از بنيانگذاران اتحاديه عرب بوده و :افزود" مرو موسيع"راديو بغداد پنجشنبه شب به نقل از 
 . اين آشور همچنان هويت عربي خود را حفظ خواهد آرد

بايست پيش از مطالعه دقيق متن قانون اساسي دائم عراق به  عمرو موسي نمي:تاآيد آرد" زيباري"
 . پرداخت اظهار نظر عجوالنه و قضاوت نسنجيده مي

 . ابراز شگفتي آرده بود" عمرو موسي"نيز پيشتر از اين اظهارات وموضعگيري نخست وزير عراق 
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 **** 
يكي از مسووالن وزارت آشور عراق در گفت وگو با تلويزيون اين آشور احتمال دخالت عواملي 

 : تروريست در آتش سوزي بازار بزرگ شورجه را رد نكرد و گفت
  .تحقيقات درخصوص اين آتش سوزي شروع شده است

در اين حادثه خسارات بسيار :افزود" هادي علي"براساس گزارش پنجشنبه شب تلويزيون عراق،سرتيپ 
 . زيادي به ساختمان مرآزي بازار تجاري شورجه وارد آمد

اند،اين اقدام را  به گفته تلويزيون عراق،تجار عراقي آه محل آار خود را در اين آتش سوزي از دست داده
 .  آن از بين بردن اقتصاد عراق دانستندخرابكارانه و هدف از

 . بازار شورجه در منطقه از جمله در آشورهاي همجوار عراق شناخته شده است
 **** 

در حوالي بعقوبه روز پنجشنبه ميان " خان بني سعد"در منطقه :راديوآزاد عراق پنجشنبه شب اعالم آرد
 . گيري مسلحانه رويي دادشبه نظاميان عراقي و نيروهاي مشترك آمريكا و عراقي در

 . دراين درگيري مسلحانه سه تن از شبه نظاميان عراقي آشته شدند:اين راديو افزود
براساس اين گزارش،در چند حادثه ديگر از جمله انفجار بمب در شهر بعقوبه سه تن آه دربين آنان يك 

 . شود،آشته شدند پليس عراقي ديده مي
گذاري شده در آرآوك نيز پنج تن از جمله چند پليس  جار خوردويي بمبگفته راديو آزاد عراق در انف به

 . عراقي زخمي شدند
 . اين راديو از لعفر نيز خبر داد،اوضاع دراين شهر شمالي عراق همچنان متشنج است

 **** 
معاون وزير بهداشت عراق با تاييد گزارش توزيع مواد غذايي مسموم در بين عزاداران امام موسي آاظم 

 . شمار جان باختگان عراقي ناشي از مسمويت غذايي، به يكصد نفر رسيد:اعالم آرد) ع(
آالبد شكافي اجساد قربانيان اين :افزود" عبدالجليل الشومري"راديو بغداد پنجشنبه شب به نقل از 

دار جان خود را از دست  اي سم دهد هريك بر اثر مصرف آب يا غذاي آلوده به ماده فاجعه نشان مي
 . اند ادهد

شدگان از  بيرون آوردن اجساد غرق: مورد مسموميت غذايي خبر داد و گفت ۶۵  وي همچنين از معالجه 
 . رودخانه دجله ادامه دارد

به يقين شمار قربانيان اين فاجعه :اين مقام عراقي درباره آمار جان باختگان حادثه آاظمين نيز گفت
 . يرا تا اين لحظه نزديك به هزار جسد شمارش شده استدردناك از مرز هزار نفر هم خواهد گذشت ز

 **** 
مردم عراق " علي سيستاني"آيت اهللا ) ع(درپي وقوع فاجعه آاظمين در روز شهادت امام موسي آاظم

 . را به حفظ هوشياري در برابر دشمنان دين دعوت آرد
عملي ) ع(پيروان اهل بيت حمله به :اهللا سيستاني افزود راديو بغداد پنجشنبه شب به نقل از آيت
 . بزدالنه و مخالف معيارهاي ديني است

آيت اهللا سيستاني همچنين از دولت عراق خواست اقدامات امنيتي را براي عدم تكرار چنين فجايعي 
 . تشديد بخشد تا فرصت از دست دشمنان دين گرفته شود

روز پنجشنبه با حضور دهها هزاران زائر به گفته تلويزيون الفيحاء عراق نيز،صدها قرباني فاجعه آاظمين 
 . و عزادار عراقي در وادي السالم نجف اشرف به خاك سپرده شدند

 
 **** 

با وجود تدابير امنيتي شديد در نقاط مختلف اين آشور ،اما روند ترور :سخنگوي دولت عراق اعالم آرد
 . ني استها در عراق باعث نگرا ها وافراد و نيز گسترش دامنه ناامني شخصيت

ها نشان از يك حرآت  روند ترور شخصيت:افزود" ليث آبه"شب به نقل از  تلويزيون عراق پنجشنبه
 . مشكوك ويك بازي جديد در عراق دارد آه ما از ادامه آن نگران هستيم

 . متن قانون اساسي دائم عراق ممكن است تغيير يابد:در همين حال سفير آمريكا در عراق گفت
گذاري ومواد درج شده در متن آن  هاي عراقي هنوز از روند قانون برخي طرف:اد افزودزلماي خليل ز

 . ناراضي هستند و به همين خاطر تغيير مفاد آن اجتناب ناپذير است
 **** 

مقتداصدر دربيانيه آه تلويزيون عراق پخش آرد،طرفدارانش را به لغو تجمع بزرگ نجف اشرف همزمان با 
 . آه قرار بود فردا جمعه برگزار شود،فراخواند) ص(روز بعث پيامبر 

آنندگان  از آنجاآه احتمال حمله به زوار و تجمع:تلويزيون عراق پنجشنبه شب به نقل از اين بيانيه افزود
 . شود در نجف اشرف وجود دارد آيين فردا جمعه در اين شهر لغو مي

از قبل طراحي شده و ) ع(ي آاظم به يقين تعرض به عزاداران امام موس:مقتدا صدر همچنين گفت
 . سازمان يافته بود

ها نام برد،عامل اصلي  هاي بعثي ها آه از آنان به عنوان سرآرده هاي صدام و تكفيري وي پسمانده
 . فاجعه آاظمين اعالم آرد

 . آيند قرار بود فرداد جمع ظرفداران مقتداصدر در نجف اشرف گردهم مي
 **** 
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در ادامه حمالت هوايي ارتش آمريكا در غرب عراق روز : شب اعالم آردراديوآزاد عراق پنجشنبه
 . هاي آمريكا بمباران شد افكن توسط جنگنده،بمب" هيت"پنجشنبه نيز منطقه 

ها  به گفته اين راديو،دراين حمالت هوايي چند مخفيگاه آه ارتش آمريكا از آن به عنوان آشيانه تروريست
 . دوشبه نظاميان نام برد،منهدم ش

براساس اين گزارش،مناطق هيت و قائم در مجاور مرزهاي سوريه وعراق همچنان جوالنگاه شبه 
 . نظامياني است آه هويت آنها نامشخص است

ارتش آمريكا آه روز گذشته يك بالگرد نظامي خود را در موصل را از دست داده بود،از دو روز پيش حمالت 
 . ز آرده استاي را در منطقه قائم آغا هوايي گسترده

  
 ناراضيان در عراق
 صالح نيك بخت

  ٢٠٠۵ اول سپنامبر – ١٣٨۴ شهريور 10شنبه پنج :شرق
سرانجام تالش طوالنى سران احزاب و گروه هاى سياسى عراق در بغداد به بار نشست، پيش نويس 

دگان  ماده و شش فصل و يك مقدمه به تصويب اآثريت قاطع نماين١۵٣قانون اساسى دائم عراق، در 
زمانى آه تدوين اين پيش نويس با چالش هايى مواجه شد و بيم آن مى . مجلس ملى عراق رسيد

رفت جدال بر سر تصويب هر يك از اصول آن ماه ها و سال ها به طول انجامد و پرزيدنت طالبانى از 
و آلدانى  آشورى -آرد، عرب : تصويب فورى آن نوميد شده بود، وى ناگزير شد سران همه احزاب عراق

او به درستى دريافته بود، نمايندگان مجلس ملى عراق آه در آميته . و ترآمن را به بغداد فرا خواند
تدوين پيش نويس گرد آمده بودند در برابر هم آنچنان تسامح و تساهلى ندارند آه پيش نويس قانونى را 

با ( ساله يك اقليت ٨٣لطه به تصويب برسانند آه هم نويد استقرار دموآراسى و پايان دادن به س
 درصد مردم بدهد و هم نيروهاى نظامى ائتالف خارجيان راه برون ٨٠را بر ) بيست درصد جمعيت عراق

طى چند روز گذشته آه طرف هاى آرد و شيعه عراق بر قبول . اق را در تصويب آن ببينندرفت خود از عر
پيش نويس به توافق رسيدند و مجلس ملى اقليم آردستان به عنوان يگانه مرجع آرد و به رغم 

انتقادهايى آه بر پيش نويس تصويب شده آرده بودند، به اتفاق آرا تصويب آرد، در آربال و نجف و ديگر 
ناطق شيعه نشين مردم به شادمانى پرداختند و حيات سياسى آينده خود را در گرو تصويب آن پيش م

در همان حال بقاياى رژيم بعث عراق در بعضى شهرها مانند بعقوبه و اطراف . نويس اعالم داشتند
در . دندآرآوك، عليه تصويب اين پيش نويس به راهپيمايى پرداختند و قبول نظام فدرالى را محكوم آر

بعضى مناطق مخالفان تصويب اين پيش نويس عكس هايى از مقتدى صدر روحانى جوان حمل مى 
آردند و در مناطقى ديگر مخالفان آه فقط عليه تدوين قانون اساسى شعار مى دادند، عكس هاى 
يش صدام حسين را در دست داشتند، در آنار مخالفت با فدراليسم عراق بر بقاى حزب بعث عراق آه پ

نويس قانون ادامه فعاليت آن و تصدى مقامات دولتى توسط بعثى هاى سابق را ممنوع آرده است، 
در همان حال عمرو موسى دبيرآل جامعه عرب هم به آن قسمت از يكى از اصول . پافشارى مى آردند

مكانيسم . قانون مصوب آه فقط بخش عربى عراق را جزء جامعه عرب تلقى آرده است، معترض شد
اداره «تدوين پيش نويس و حداآثر مدت زمان الزم براى ارائه آن به مردم جهت رفراندوم براساس قانون 

 نفره ٢۵توسط شوراى حكومتى » پل برمر«است آه در زمان حاآم آم تجربه آمريكايى » موقت عراق
آتبر سال  ا١۵طبق اين قانون پيش نويس مصوب مجلس ملى بايد حداآثر تا . تدوين و امضا شده است

.  مهرماه سال جارى به رفراندوم گذاشته شود تا مردم عراق به آن راى دهند٢٠ ميالدى يعنى ٢٠٠۵
طبق قانون اداره موقت عراق چنان آه اآثريت مردم دو استان از سه استان عراق به اين قانون راى 

 مجلس جديدى منفى بدهند، قانون مزبور اعتبار نخواهد داشت و مجلس ملى فعلى عراق منحل و
انتخاب و دولت ديگرى بر سر آار خواهد آمد و آن مجلس ناگزير است، مجددًا قانون اساسى جداگانه اى 

را به تصويب برساند آه يك شخصيت شيعه مبارز عراقى از حزب الدعوه آه سال ها از بيم پيگيرى 
همه . ق عراقى ها مى داندصدام در غربت زندگى آرده، آن را ترفندى آمريكايى براى نرسيدن به تواف

 .پرسى آينده و نحوه برخورد اعراب سنى عراق صحت و سقم اين پندار را روشن مى آند
 محتواى قانون تصويب شده مجلس• 

 ماده و يك مقدمه تدوين شده است، عراق را سرزمين ١۵٣پيش نويس تدوين شده آه در شش فصل و 
آردى را به _  اين آشور اعالم آرده و دو زبان عربى دو ملت آرد و عرب و ساير اقليت هاى ملى ساآن

در قانون اساسى جديد عراق به ساير اقليت هاى ملى . عنوان زبان هاى رسمى آشور پذيرفته است
. مقيم اين آشور نيز اجازه داده شده به زبان مادرى در مدارسى آه متعلق به آنان است، تحصيل آنند

هد بود و با اعراض از نظام سياسى متمرآز، قدرت سياسى بين نظام سياسى آشور عراق فدرالى خوا
پيش نويس قانون اساسى . تقسيم شده است) محافظات(دولت فدرال مرآز و اقليم ها و استان ها 

جديد داراى مقدمه اى است آه با ادبيات دينى محض نوشته شده و هر آس آن را بخواند بر اين باور 
در حالى آه به تفصيل بر سابقه و فرهنگ دينى و . ينى نوشته استخواهد بود آه آن را يك عالم د

تاآيد ورزيده است، از بررسى سابقه تاريخى و ميراث فرهنگى و » مزوپوتانيا«اسالم در بين النهرين يا 
در اين قانون اسالم به . ملى اقوام ديگر ساآن اين منطقه به ويژه آردها و آشوريان اجتناب آرده است

رسمى دولت عراق و منبع اساسى تدوين قوانين آشور معرفى شده و هيچ قانونى نبايد با عنوان دين 
معارض باشد اما در عين حال بر اين نكته نيز تاآيد مى آند، قوانينى آه در آشور » اصول اساسى دين«
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، تصويب مى شود نبايد با اصول و موازين حقوقى و معاهدات بين المللى آه حقوق بشر پذيرفته است
 .در تعارض باشد

و نيز اصول حقوقى و معاهدات بين » اصول اساسى دين«مرجع تعيين اين عدم مخالفت قوانين با 
 عضو تشكيل مى شود و اعضاى آن بايد حقوقدانانى باشند آه ٧المللى دادگاه فدرال عراق است آه از 

 ملى آشور با آراى اعضاى اين دادگاه را مجلس. بر موازين شريعت و حقوق تسلط داشته باشند
دوسوم نمايندگان مجلس تعيين مى آند و چنين به نظر مى رسد، سرنوشت نظام سياسى آينده 

در اين قانون گرچه از تعيين نام آشور رسمًا به عنوان جمهورى فدرال . عراق را اين دادگاه تعيين مى آند
ون اساسى عراق را آشور عراق خوددارى شده است، ولى همچون قانون اداره موقت پيش نويس قان

در قانون اساسى جديد به . و چندحزبى معرفى آرده است» فدرالى«چندمليتى، دموآراتيك و اتحادى 
و يا استان ها پرداخته شده و اختيارات اين دو از دولت مرآزى را از ) مناطق فدرال(اختيارات حريم ها 

. قضائيه، مقننه و مجريه مى شوداختيارات اقليم ها شامل هر سه قوه . هم تفكيك آرده است
، سياست خارجى و پولى و ارزى و گمرآى و نيز تقسيم درآمدهاى )ارتش(مسائلى چون دفاع ملى 

ساير وظايف از . حاصل از منابع طبيعى آشور و اعالم جنگ و صلح از اختيارات دولت مرآزى است
آن با اختيارات رياست جمهورى تعيين ولى رابطه دولت و اختيارات . اختيارات مناطق يا استان ها است

گرچه پيش نويس تدوين شده تمام . نشده و اين از موارد اساسى است آه هنوز حل نشده است
از ) عربى آردن(خواسته هاى آردها را در گستردگى فدراليسم به مناطقى آه در جريان تعريب 

عدم تمرآز قدرت در مرآز و تقسيم آردستان جدا شده برآورده نمى آند با اين حال اين پيش نويس بر 
آن بين مناطق و استان ها تاآيد آرده و قوانين مناطق جز در مواردى آه با اصول قانون اساسى منافات 

 اين پيش نويس نقش ارتش صرفًا دفاع از مرزها معرفى شده و ٩در ماده . داشته باشد، اولويت دارد
تلقى شده و از ورود در مسائل سياسى بر حذر شده ارتش به عنوان نيرويى مدنى و در اختيار دولت 

آه ابقاى آن از موارد اختالف آردها و اعراب به ويژه » پيشمرگان«نيروى مسلح آرد موسوم به . است
سنيان بود، به رسميت شناخته شده و وظيفه امنيت و آسايش منطقه فدرال آردستان و دفاع از 

گرچه نحوه تجهيزات و تامين مالى نيروى . ده شده استمرزهاى عراق در مناطق آردنشين به آن سپر
در مورد نفت و درآمد آشور از ثروت هاى طبيعى پيشنهاد آردها داير بر . پيشمرگه مسكوت مانده است

اينكه بخشى از اين درآمدها متعلق به محل استخراج يا توليد آن منبع باشد و قسمتى ديگر به اقليمى 
گيرد و باقيمانده در اختيار دولت مرآزى باشد به علت مخالفت اعراب سنى با آه آن منبع در آن قرار مى 

آن و اينكه سرزمين محل سكونت آنان فاقد هرگونه ثروت طبيعى است و ريگزارى بيش نيست، پذيرفته 
نشده است و نكته آخر اينكه فصل اول اين قانون همه آزادى هاى اساسى مردم مانند آزادى بيان، 

ل حزب و سازمان سياسى و فرهنگى و آزادى احزاب و اجتماعات را پذيرفته و از لحاظ عقيده، تشكي
اقتصادى آشور عراق داراى نظام اقتصادى پيرو بازار آزاد خواهد بود و بر جبران عقب ماندگى مناطق 

  .آردستان و جنوب نيز تاآيد شده است
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   مرداد10:  ايرانیمه هامرور روزنا
  ٢٠٠۵ اول سپنامبر – ١٣٨۴ شهريور 10شنبه پنج 

روزنامه های صبح آخرين روز هفته تهران گزارش هايی از حادثه بغداد و کشته شدن هزار :بی بی سی
شيعه را در صدر اخبار خود منعکس کرده، با اشاره به جلسات اتحاديه اروپا برای بررسی پرونده هسته 

سفر دبير شورای عالی امنيت ملی به هند و گفتگوهای او با آفريقای جنوبی به گمانه زنی ای ايران، 
درباره طرح ابتکاری رييس جمهورس برای حل بحران هسته ای پرداخته و از ميان اخبار مربوط به 

سياست داخلی، واکنش های منفی طرح جديد محافظه کاران برای خارج کردن بخشی از وظايف وزارت 
  .عات از مسووليت های آن وزارت خانه را منعکس کرده انداطال

 پيام رهبر جمهوری اسالمی را منعکس کرده که در آن ضمن تسليت شهادت هزار شيعه در جام جم
حال عزاداری در بغداد تاکيد کرده است که بی شک عامل اصلی اين فاجعه نيروهای خارجی موجود در 

  . عراقند
سپاه پاسداران، در گزارشی از بغداد نوشته يکی از شاهدان حوادث ديروز ، وابسته به جوانروزنامه 

  . کاظمين نيروهای آمريکايی را در جان باختن صدها زائر حرم امام موسی کاظم مقصر دانست
به گزارش اين روزنامه شخصی به نام شيخ عبدالستار البهادلی گفته است نيروهای آمريکايی با 

ز خيابان های منتهی به کاظمين باعث شدند که انبوه جمعيت زائران بر روی پل ممانعت از عبور زائران ا
  .االئمه تجمع کنند و در نهايت حادثه ای خونين به وجود آيد

 خبر داده که حرکت تهاجمی و گسترده ديپلماتيک ايران در پرونده هسته ای ظرف يک ماه آينده کيهان
  . آغاز می شود

 کميته تبليغات و اطالع رسانی شورای عالی امنيت ملی با اعالم اين مطلب به نوشته اين روزنامه دبير
افزوده استراتژی جديد مذاکره است اما مذاکره ای که به نتيجه برسد و اگر سه کشور اروپايی روش 

  . خود را اصالح کنند حاضر به ادامه آن هستيم
رهای غير متعهد و شرقی و ساير  از قول همين مقام نوشته عالوه بر سه کشور اروپايی، کشوشرق

  . کشورهای اروپايی نيز برای مذاکره مدنظر ايران هستند
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 گزارش داده که بررسيهای کارشناسی برای جايگزينی حدود بيست ميليارد دالر واردات قدسروزنامه 
  . مستقيم و غيرمستقيم از اتحاديه اروپا به ايران آغاز شده است

که پيرو توقف مذاکرات اروپا با ايران در پرونده هسته ای صورت می  اين اقدام قدسبراساس گزارش 
قدس اظهار نظر . گيرد، تأثيرات محسوسی بر تراز بازرگانی تعدادی از کشورهای اروپايی خواهد گذاشت

کرده که هماکنون تراز بازرگانی ايران با شش کشور اروپايی واردات ساالنه بيش از سيزده ميليارد دالر از 
  .شورها را نشان می دهد که اين رقم نقش چشمگيری در رونق اقتصادی کشورهای اروپايی دارداين ک

پيش از اين علی الريجانی در آغاز کار تازه اش گفته بود قصد دارد مسايل اقتصادی را به سياست 
  .خارجی گره بزند و از اهرم صادرات نفت و واردات کاال در پيشبرد سياست خارجی استفاده کند

 نوشته يک روز پس از آن که برخی از نمايندگان مجلس هفتم همچون الياس نادران اعالم کردند رقش
براساس طرحی قصد دارند حفاظت اطالعات وزارت اطالعات را از اين وزارتخانه جدا کنند، گروهی اين 

  . طرح را مقدمه ای برای حذف اين وزارتخانه از زيرمجموعه دولت می دانند
ر گزارشی در همين باره نوشته سعيد حجاريان، از بنيانگذاران وزارت اطالعات، ضمن اشاره  دآفتاب يزد

به اين که اين اقدام مقدمه ای برای خروج اين وزارتخانه از نظارت مجلس و دولت است گفته است اين 
ايده سابقه ای طوالنی دارد و عنقريب به حراست ها هم کشيده می شود چون آنها نيز حفاظت 

  . رسنلی دستگاه های مختلف را بر عهده دارندپ
 نظر دبيرکل هيات موتلفه اسالمی را منعکس کرده که گفته است مسايل امنيتی و اطالعاتی به جوان

  . لحاظ ويژگی طبقه بندی اش نبايد رسانه ای شود
قدم در دستگاه وی با اشاره به طرحی که عده ای از نمايندگان محافظه کار خبر از آن داده اند گفته معت

های اجرايی ايجاد يک نوع حفاظت متمرکز ضرورت دارد که مناسب ترين مکان برای اين مساله وزارت 
اطالعات است و انتزاع بخش های حفاظتی از وزارت اطالعات به لحظ تبعات آن نادرست تلقی می 

  .شود
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