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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
  

اي ايران   ملي آاخ سفيد و وزير امورخارجه روسيه درباره برنامه هسته  مشاور امنيت:آسوشيتدپرس
 آنند  وگو مي  گفت
  ٢٠٠۵تبر  اآ25 - ١٣٨۴ آبان 3شنبه سه 

ملي آاخ سفيد و وزير امورخارجه روسيه درباره برنامه   مشاور امنيت: آسوشيتدپرس گزارش داد
 .آنند  وگو مي  اي ايران بحث و گفت  هسته

، همزمان با تالش ديپلماتيك واشينگتن براي )ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
 .ديدار مي آند" سرگي الوروف"با " استفان هادلي"ران اي اي  مقابله با برنامه هسته

پاسخ   هاي جامعه جهاني بي  آند در صورتي آه ايران نگراني  بر اساس اين گزارش، آمريكا تالش مي
اي خود آاهش ندهد براي ارجاع پرونده اين آشور به شوراي   ها را درباره برنامه هسته  گذارد و نگراني

 .هاي اقتصادي احتمالي حمايت ساير آشورها را آسب آند  د براي اعمال تحريممتح  امنيت سازمان ملل
هاي مفصلي انجام   درباره اين موضوع بحث: گفت" سرگي الوروف"پيش از ديدار با " استفان هادلي"

 .دهيم  مي
 .موضع ما يكسان است و در موضوعات اساسي با هم موافق هستيم: وي ادامه داد

وزير امور خارجه " منوچهر متكي"لي آاخ سفيد به روسيه در حالي است آه م  سفر مشاور امنيت
 . برد و ديدارهايي با مقامات روسي انجام داده است  آشورمان نيز در مسكو به سر مي

 . اي ايران در دستور آار قرار ندارد  اقدام نظامي بر ضد برنامه هسته: وزير امور خارجه آمريكا گفت
  ٢٠٠۵ اآتبر 25 - ١٣٨۴ آبان 3شنبه سه 

جك "در مصاحبه مشترك با " آاندوليزا رايس"، )ايلنا ( به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران 
المللي اقدامات   در حالي آه جامعه بين: سي گفت  بي  وزير خارجه انگليس با تلويزيون بي" استراو

هيچ " جرج بوش"آند   اي ايران دنبال مي  مه هستهديپلماتيك را براي خطاب قرار دادن نگراني در مورد برنا
 .آند  اي را رد نمي  گزينه

اقدام نظامي در دستور آار قرار ندارد و تنها اقدام ديپلماتيك : به گزارش خبرگزاري رويترز، رايس ادامه داد
 .مدنظر ماست
حمايت و هماهنگي ما در مرحله اقدامات ديپلماتيك قرار داريم و معتقديم آه با : وي ادامه داد

 .توانيم به موفقيت دست يابيم  المللي مي  بين
در : اي را از روي ميز آنار نگذاشته است، گفت  جمهور آمريكا هرگز هيچ گزينه  رايس با بيان اينكه رئيس

 .اين مرحله حمله نظامي يك مسأله نظري است
ها اين ديدگاه را دارند آه هنوز   روس: اي ايران گفت  رايس در مورد موضع روسيه در قبال برنامه هسته

ها برضد   متحد فرا نرسيده است هرچند روس  زمان ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل
المللي انرژي اتمي رأي ندادند بلكه آنها رأي ممتنع دادند و رأي ممتنع يعني انتظار و   قطعنامه آژانس بين

 .تماشا
خواهند آاري را انجام دهند آه ما قصد انجام آن را   ر اين انتظار و تماشا، ميها د  روس: وي ادامه داد

 .شوند يا خير  ها با ما همراه مي  داريم يعني ادامه راه ديپلماتيك و ديدن اينكه آيا ايراني
ن حمله نظامي به ايرا: آمريكا سفر آرده، گفت" آلباما"جك استراو نيز آه براي ديدار با رايس به ايالت 

  .قابل قبول نيست و اين مسأله يك موضوع آامًال نظري و انتزاعي است
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

   استان عراق 18پرسي در   اعالم نتايج نهايي همه
  ٢٠٠۵ اآتبر 25 - ١٣٨۴ آبان 3شنبه سه 

 18پرسي در   نتايج همه   نهايي قانون اساسي، پرسي عراق امروز با تأييد  آميته مستقل برگزاري همه
 .استان عراق را نيز منتشر آرد

عضو آميته مستقل برگزاري " فريد ايار "  ،) ايلنا(به گزارش گروه اخبار بين الملل خبرگزاري آار ايران 
«   :پرسي قانون اساسي اظهار داشت  پرسي قانون اساسي عراق امروز با اعالم نهائي نتايج همه  همه

 ميليون واجد شرايط رأي دادن در اين انتخابات شرآت 15 نفر از مجموع 291 هزار و 852 ميليون و 9
 » . درصد اعالم آرد63پرسي را   آنندگان در اين همه  توان نسبت شرآت  آردند آه مي

در اين " الدين  الحص"و " االنبار  "، "نينوا"رغم رأي منفي سه استان    قانون اساسي عراق به  «:ايار افزود
 ».همه پرسي به تأييد عمومي مردم عراق رسيد
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دهندگان در سه استان به قانون اساسي نه بگويند؛ قانون   براساس قانون، در صورتي آه دو سوم از رأي
ميزان آراي منفي در استان نينوا   الدين و االنبار ،  شود آه برخالف دو استان صالح  اساسي تأييد نمي

 . دو سوم آل آرا بودآمتر از
پرسي اخير    درصد در همه59/78« : اين عضو آميته مستقل برگزاري همه پرسي عراق همچنين گفت

 ». درصد نيز نه گفتند41/21به قانون اساسي آري گفته و 
هاي بغداد واقع در منطقه سبز امنيتي برگزار   ايار در اين آنفرانس مطبوعاتي آه در محل آاخ آنفرانس

براساس اين قانون اساسي، حكومت و مؤسسات و نهادهاي آن شكل خواهند « :ضافه آردشد، ا
 ».دهد  ها قرار مي  عراق را در مسير دموآراسي و آسب منافع همه عراقي  گرفت؛ اين قانون اساسي، 

 :نتايج همه پرسي در سه استان مخالف قانون اساسي به اين شرح اعالم شد
 نه % 08/55 -بله % 98/44: لاستان نينوا به مرآزيت موص

 نه % 96/96 -بله % 04/3   :استان االنبار به مرآزيت الرمادي 
 نه % 75/81 -بله % 25/18 :استان صالح الدين به مرآزيت تكريت 

 در استان نينوا به مرآزيت موصل از ميان تعداد   بر اساس گزارش آميته مستقل برگزاري همه پرسي ،
 نفر در همه پرسي 858 هزار و 718    هزار نفر،831دادن يعني يك ميليون و واجدان شرايط به راي 

 نفر 869 هزار و 322 نفر از انها به قانون اساسي نه گفته در حالي آه 889 هزار و 399شرآت آردند آه 
 .در اين استان راي به تاييد قانون اساسي دادند

استان نينوا برخالف دو استان صالح الدين و االنبار، برهمين پايه به دليل آنكه مخالفان قانون اساسي در 
 قانون اساسي آه توسط اعضاي مجمع ملي تدوين   دوسوم آل شرآت آنندگان را تشكيل نمي دهند،

 . شده بود به تاييد نهائي رسيده و قابليت اجرائي پيدا مي آند
و االنبار را عرب هاي سني تشكيل صالح الدين   الزم به ذآر است آه اآثريت مردم در سه استان نينوا ،

 .مي دهند
 18 نتايج نهائي همه پرسي قانون اساسي عراق در   همچنين آميته مستقل برگزاري همه پرسي ،

 : استان اين آشور را به اين شرح اعالم آرد
 : استان دهوك به مرآزيت شهر دهوك-1
 نه% 87/0-بله% 3/99
 : استان اربيل به مرآزيت شهر اربيل-2

 نه% 64/0 -بله % 36/99
 : استان سليمانيه به مرآزيت شهر سليمانيه-3

  نه04/1 - بله 96/98
 : استان تمايم به مرآزيت شهر آرآوك-4

 نه% 37 -بله % 91/62
 : استان دياله به مرآزيت شهر بعقوبه-5

 نه% 72/48 -بله % 27/51
 : استان صالح الدين به مرآزيت شهرتكريت-6

 نه % 75/81 -بله % 25/18
 : استان االنبار به مرآيت شهر االنبار-7

 نه % 96/96 -بله % 04/3
 : استان واسط به مرآزيت شهر آوت-8

 نه% 3/4 -بله % 70/95
 : استان بابل به مرآزيت شهر حله-9

 نه % 44/5 -بله % 56/94
  استان بغداد به مرآزيت شهر بغداد -10
 نه% 30/22 -بله % 70/77
 مرآزيت شهر بصره استان بصره به -11
 نه% 98/3 -بله % 2/96

  استان نجف به مرآزيت شهر نجف -12
 نه % 18/4 -بله % 82/95
  استان آربال به مرآزيت شهر آربال-13
 نه% 42/3 -بله  % 58/96
  استان مليسان به مرآزيت شهر العماره-14
 نه % 21/2 -بله % 79/97
  استان المثني به مرآزيت شهر المساوه-15
 نه% 35/1 -بله % 65/98
  استان نينوا به مرآزيت شهر موصل-16
  درصد نه08/55 -بله % 98/44
  استان القادسيه به مرآزيت شهر ديوانيه-17
 نه % 32/3 -بله % 74/96
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  استان ذي قار به مرآزيت شهر ناصريه-18
  درصد نه5/2 -بله % 15/97
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان2:  تهرانیر روزنامه هامرو
  ٢٠٠۵ اآتبر 24 - ١٣٨۴ آبان 2شنبه دو

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود يک روز مانده به تعطيل عزاداری :بی بی سی
بزرگ در سالروز درگذشت امام اول شيعيان، عنوان های اصلی خود را به اين موضوع اختصاص داده و از 

  . قامات سياسی و روحانی در اين باره خبر داده اندسخنرانی های م
سخنان رييس جمهوری درباره فعاليت های آينده هسته ای، ادامه بحث مبارزه با مفساد اقتصادی و 

معرفی متخلفان بزرگ، گفتگو پيرامون وزيران آينده و تغييرات دولتی از ديگر مطالب روزنامه های امروز 
  .صبح است

 آمده شرقدر شروع گزارش . های خبری خود از عزاداری های سياسی نوشته  در صدر عنوان شرق
است تهران در روز گذشته و جوش ديگرى داشت و ترافيك شبانه شهر شبيه ديگر شب ها نبود، شب 

  .قدر، غنيمتى است آه مسلمانان نمى خواهند دقيقه اى از اين شب مبارك را از دست بدهند
سخنان رييس جمهوری را درباره پرونده هسته ای در صدر " اه نمی آئيمکوت" با عنوان بزرگ همبستگی

  .اخبار خود آورده است
 بخشی از سخنان احمدی نژاد رييس جمهور را درباره پرونده هسته ای ايران در صدر اخبار خود شرق

 آوتاه به چه دليل ما بايد. آورده که گفته غربی ها نمی خواهند ايران فناورى هسته اى داشته باشد
  . بياييم؟ آجاى قانون و مقررات نوشته ما براى احقاق حق خود بايد به اروپا التماس آنيم

 با اشاره به اينكه برخالف ادعاهاى موجود مسئله هسته اى براى ايرانرييس دولت به نوشته روزنامه 
دشمنان از . استما حاد و بحرانى نيست، گفته برخى مى خواهند القا آنند آه همه چيز به هم ريخته 

به گفته وى اگر غرب مى . مى آشند و انتظار دارند ما تصور آنيم اتفاق بزرگى افتاده است» هو«بيرون 
توانست به ما ضربه بزند از پيش ما را آگاه نمى آرد، اگر مى بينيد آه ضربه نمى زنند بدانيد آه نمى 

  . توانند و هيچ گاه نخواهند توانست
نقل از منابع مطلع از مخالفت سه آشور اروپايى با پيشنهاد ايران براى اضافه  در خبر ديگری به شرق

شدن سه آشور چين، روسيه و هند به مذاآرات بر سر پرونده هسته اى ايران خبر داده و نوشته پيش 
از اين ايران اعالم آرده بود مذاآرات هسته اى خود را تنها به سه آشور اروپايى محدود نكرده و 

 افزايش طر ف هاى مذاآره خود است و سه آشور چين، روسيه و هند را پيشنهاد داده بود که خواستار
  . همراه با آفريقاى جنوبى به گفتگو ها اضافه شوند

خبر داده که اين سه کشور بزرگ در " مذاکرات هند، روسيه و آمريکا درباره ايران"  با عنوان آفتاب يزد
هفته اخيز مذاکراتی را برای هماهنگ کردن سياست های خود درباره فعاليت های هسته ای ايران آغاز 

  .کرده اند
ادالت اقتصادی ايران  خبر داده که يک کميته عالی مطالعاتی با بررسی دقيق ميزان و سطح تبخراسان

های جايگزين، راهکارهای مقابله اقتصادی با دو  های احتمالی و نيز تمهيد همکاری و همچنين آسيب
کشور کره جنوبی و انگلستان را که در نشست ماه سپتامبر شورای حکام عليه منافع ملی ايران رای 

  . دادند، تهيه و پيشنهاد کرده است
د ساير کشورهايی که در شورای حکام عليه حقوق قانونی کشورمان درمورخراسان بر اساس گزارش 

  . اند هم مطالعات مشابهی در دست تهيه است موضع گرفته
 از   واردات  قطع  به  تصميم  ايران  دولت  بر اينکه  مبنی  در گزارش اصلی خود نوشته انتشار اخباریاعتماد
.   است  برانگيخته  اسالمی  شورای  مجلس ور و بويژه کش  را در داخل  واکنشهايی  کشورها گرفته برخی

   امروز را قابل  در جهان  و چکشی  قهری به نوشته اين روزنامه برخی از نمايندگان مجلس برخوردهای
  . دانند  با ساير کشورها می  در روابط  منفی  تاثيرات  را دارای  و آن  ندانسته قبول

گذاری در چند نقطه اين شهر را کذب محض خواند  ه احتمال بمب نوشته دادستان اهواز شايعخراسان
  . تنها مقاديری موادمنفجره زير پل سوم کيانپارس کشف و ضبط شده است: و گفت

 گفته تاکنون کسی درخصوص انفجارهای اخير دستگير نشده و دو خراسانهمين مقام به نوشته 
  . های خردادماه بودند اریگذ اند مرتبط با بمب نفری که شناسايی و دستگير شده

اطالعات دادستان اهواز از آن جهت مهم است که دو روز پيش وزارت اطالعات از دستگيری بيش از 
بيست نفر در ارتباط با انفجارهای اخير اهواز خبر داده و حتی روزنامه های حامی دولت از اعترافات 

  . ه بودنددستگير شدگان درباره رابطه شان با خارج از کشور خبر داد
نفر از عوامل بمب گذاری های خرداد که دستگير شده اند ٢۵ نوشته دادستان اهواز حدود خراسان

اند که به صورت  اعتراف کردند که تحت حمايت بعضی از سرسپردگان رژيم سابق ساکن انگليس بوده
  . کردند تيمی فعاليت می

 رئيس اداره سياسی سپاه ايرانروزنامه همزمان با گفته های و اطالعات دادستان اهواز به نوشته 
در مورد انفجارهای اخير، نقش عوامل خارجی مسلم : پاسداران با اشاره به انفجارهای اخير اهواز گفت

  . تر است است و در ميان همه عوامل خارجی نقش انگليس از همه قطعی
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 انگلستان تجديدنظر کند و  از دولت خواسته در روابطش باايرانهمين سردار سپاه به نوشته روزنامه 
  . اند، بايد تنبيه شوند ها خطايی مرتکب شده در اين بين اگر ثابت شد انگليسی

  
  اول آبان:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ اآتبر ٢٣ - ١٣٨۴ آبان ١يكشنبه 
روزنامه های امروز تهران افزايش فشارهای جهانی برای ارسال پرونده سوريه به شورای :بی بی سی

نيت سازمان ملل را در صدر اخبار خود قرار داده و از اخبار داخلی به تحريم کاالهای وارداتی از کره ام
  .جنوبی پرداخته اند

 در عنوان اصلی خود رويارويی با سوريه را قرار داده و نوشته به احتمال زياد پرونده قتل رفيق جوان
  . يت سازمان ملل خواهد شدحريری و اتهام دست داشتن سوريه در آن راهی شورای امن

 در عنوان اصلی خود از مثلث آمريکا، بريتانيا و اسرائيل عليه سوريه خبر داده و از جمهوری اسالمی
  . مواضع دولت دمشق حمايت کرده است

  . استهمبستگیعنوان نخست " لبنان در شادی و سوريه در اغما"
  . مقابل سوريه وجود دارد در سرمقاله خود به بررسی راه هايی پرداخته که درشرق

روزنامه های مختلف امروز خبر از دستگيری عده بيشتری در رابطه با انفجارهای اهواز داده و از قول 
سخنگوی قوه قضاييه نوشته اند که آن ها اعتراف کرده اند که از کشورهای خارجی دستور گرفته و در 

  .کمپ های خارجی دوره ديده اند
 خبرنگاران از وزير کشور درباره عوامل انفجارهای اهواز پرسيده اند و وی از انخراسبه نوشته روزنامه 

اطالعات من : "متهم کردن کشورهای خارجی به دست داشتن در اين انفجارها خودداری کرده و گفته
اجازه بدهيد که مسئوالن اين پرونده در اين . اند ای است که رئيس جمهور اعالم کرده در همان اندازه

  ."باط اظهارنظر کنندارت
 نوشته بعد از به راه انداختن تاسيسات هسته ای اصفهان، تصميم تازه دولت برای تحريم جام جم

  .کاالهای وارداتی از چند کشور جهان، دومين گام در جهت سامان دادن به بحران هسته ای است
 ماه نخست سال جاری ٩ر طی اين روزنامه با اشاره به واردات کاال از کره جنوبی نوشته کره جنوبی د

 ميليارد دالر به ايران صادرات داشته است که اين ميزان صادرات می تواند چرخ اقتصاد ١٫۶ميالدی حدود 
  . کره جنوبی را بخوبی روغنکاری کند

 نوشته نمايندگان مجلس از تحريم کاالهای وارداتی کشورهايی که در بحران هسته ای ايران کيهان
  . داده اند استقبال کرده و با نام بردن از کره جنوبی خواهان کاهش آن شده اندعليه ايران رای 

در حال حاضر صادرات کاالهای کره : ، يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس گفته است کيهانبه نوشته
 ما بايد از اين سطح روابط تجاری استفاده کرده و خواهان رفتار سياسی ای. جنوبی به ايران زياد است

ايران بايد آن قدر فشار بياورد "به گفته اين نماينده مجلس . معقول و متناسب با آن از سوی آنها باشيم
درغير اين صورت لزومی ندارد ما به کشورهايی که به ما در عرصه . تا رفتار سياسی آنها معقول شود

  ." سياسی ضرر می رسانند، سود و منفعت اقتصادی برسانيم
زير کشور در پاسخ خبرنگاری که از وی در خصوص تصميم دولت برای ممنوعيت  وخراسانبه نوشته 

هايی صورت  بحث کلی مطرح شده و توصيه: ورود کاال از انگلستان و کره جنوبی پرسيد گفته است
به هر حال ما بايد دقت کنيم که مراودات اقتصادی از مراودات سياسی تاثيرپذير است و ما . گرفته است
  .ينيم کشوری که به منافع ملی ما توجهی ندارد بازار اقتصادی آن را رونق بدهيمب لزومی نمی

 در سرمقاله خود هشدار داده که روند خطرناک عادی سازی روابط جمهوری اسالمیروزنامه 
اين روزنامه با اشاره به روز قدس که در آخرين جمعه . کشورهای مسلمان با اسرائيل آغاز شده است

کشورهای عربی و اسالمی از قبيل مصر، : ال عليه اسرائيل برگزار می شود نوشتهماه رمضان هر س
اردن، مراکش، قطر و ترکيه قبال اين مسير را محرمانه طی کرده اند، در حال تالش برای پيدا کردن 

تعدادی ديگر از کشورها نيز وسوسه شده اند که با اسرائيل رابطه برقرار . شرکای جرم بيشتری هستند
  .دکنن

 علی اکبر محتشمی، رييس سازمان دفاع از انتفاضه فلسطين گفته است رابطه جوانبه نوشته 
  . سياسی کشورهای مسلمان با اسرائيل نابودی مسلمانان را در پی خواهد داشت

  
   مهر30:  تهرانیمرور روزنامه ها

 ٢٠٠۵ اکتبر 22 – ١٣٨۴ مهر 30ه شنب
لين روز هفته سخنان رهبر جمهوری اسالمی را درباره روزنامه های امروز در شروع او:بی بی سی

پرونده هسته ای، مخالفت های آمريکا، و دولت تازه با عنوان های مختلف در صدر اخبار خود منعکس 
  .کرده از تهديدهای تازه عليه سوريه و ابهام در تحريم کاالهای خارجی توسط ايران خبر داده اند

اگر دولت کوتاهی کند، اولين مدعی خودم "می را با عنوان  سخنان رهبر جمهوری اسالهمبستگی
 از ميان گفته های آيت اهللا خامنه ای اين بخش را  جوان و کيهانمنعکس کرده است" خواهم بود

  ."بايد به دولت مهلت داد تا کار خود را بکند"برگزيده اند که گفته است 
نی به محمد البرادعی مديرکل آژانس بين روزنامه های مختلف امروز تهران خبر تبريک علی الريجا

 نوشته با انتشار اظهارات صريح محمد ايرانالمللی انرژی اتمی را با اهميت ديده اند و روزنامه 
البرادعی که در آن از وجود نشانه های اميدبخش در مسير مذاکرات هسته ای سخن رفت، افکار 
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که اکنون نه در قلمرو ديپلماسی اروپا، بلکه به عمومی به انتظار وقوع يک اتفاق جديد است، اتفاقی 
  . دست گزارشگران ديپلمات پيشه خود آژانس انرژی اتمی در وين رخ نموده است

رييس تيم بازرسان آژانس اتمی اکنون گزارشی را با » اولی هاينونن «ايرانبه نظر گزارشگر روزنامه 
 آمده ايراندر ادامه گزارش روزنامه . برده استخود نزد مراجع تصميم گير و ديده بانان هسته ای جهان 

به نوشته . تهران برای عبور از گرداب اختالف هسته ای با اروپا طرح تعامل جديد با آژانس اتمی را ريخته
اين روزنامه، سياستگذاران ايران به تجربه دريافته اند که مسير اعتمادسازی در مناقشه هسته ای از 

  .وين و مقر آژانس می گذرد
مذاکره :  در صدر اخبار خود نظريات خانم رايس وزير خارجه آمريکا را با اين عنوان نقل کرده  ايرانروزنامه

  .مستقيم با ايران، تهديد سوريه
  . نيز تهديدهای جديد عليه سوريه را در صدر اخبار خود منعکس کردهآفتاب يزد
ه پرداخته و با توجه به سياسی بودن  در يادداشت اصلی خود به تهديدهای تازه عليه سوريخراسان

  . اين پرونده کوشش های سوريه برای توضيحات فنی را بی فايده توصيف کرده است
 اظهار عقيده کرده که وضعيت فعلی سوريه شبيه ماجرايی است که بر خراساننويسنده سرمقاله 

  .سر پرونده هسته ای ايران در جريان است
 در صفحه اول کيهانم کاالهای بريتانيايی و کره ای را تکذيب کرده اند، در حالی که مقامات ايرانی تحري

  .خود خبر داده است که مقام عاليرتبه کره ای برای دلجويی به تهران می آيد
 محمود احمدی نژاد، رييس جمهور در پاسخ به اين سوال که جام جمدر همين حال به نوشته روزنامه 
ه دليل رای مثبت آنها در شورای حکام عليه ايران، صحت دارد؟ از آيا قطع واردات از برخی کشورها ب

 جام جمنظر شما چيست؟ به نظر شما آيا اين تصميم خوب است يا بد؟ به نوشته : خبرنگاران پرسيد
ام که مقامات کره  ها نديده من چنين خبری را در رسانه: وی در ادامه در برابر اصرار خبرنگاران گفت

  .گفته باشندجنوبی چنين سخنی 
 اليجه حمايت از حريم خصوصی که آخرين اليحه دولت خاتمی بود در کميسيون صنايع شرقبه نوشته 

مجلس رد شده و يکی از اعضای کميسيون علت آن را تصميم دولت به پس گرفتن اين اليحه خوانده 
  .است

ات موسسه گفتگوی تمدن  درباره تصميم هيات دولت به لغو امکانشرقهمزمان با انتشار خبر روزنامه 
 خبر داده که طرح گفتگوی تمدن ها و فرهنگ ها در مجمع عمومی سازمان ملل به ايرانها، روزنامه 
  .ابداع کننده اين طرح محمد خاتمی، رييس جمهور سابق ايران است. تصويب رسيد
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