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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
  

  ۵+١واآنش احمدى نژاد به بيانيه 
  ٢٠٠۶ ژانويه ٣1  - ١٣٨۴بهمن ١1شنبه سه 
گى آشور هاى غير متعهد روساى جمهورى ايران و آفريقاى جنوبى بر لزوم همكارى و هماهن: ايسنا

  . براى دفاع از حق همه آشور ها در دستيابى به بهره مندى از انرژى صلح آميز هسته اى تاآيد آردند
رئيس جمهورى اسالمى ايران در گفت وگوى تلفنى با رئيس جمهور آفريقاى جنوبى با قدردانى از بيانيه  

ق مسلم ايران براى دستيابى به انرژى صلح آميز در دفاع از ح) نم(اخير تروئيكاى آشورهاى غير متعهد 
برخى ها مى خواهند اين انرژى تنها در انحصار آنها باشد و ساير ملل جهان را از «: هسته اى گفت

منابع آثير آن محروم آنند و در اين راستا تصور مى آنند اگر مانع جمهورى اسالمى ايران در دستيابى 
محمود احمدى نژاد » .د، مى توانند ساير آشور ها را نيز آنترل آنندبه فناورى صلح آميز هسته اى شون

با اشاره به اينكه غربى ها مى خواهند با تهديد شوراى امنيت سازمان ملل مانع آار تحقيقاتى شوند، 
ما از حق خود چشم پوشى نخواهيم آرد و در صورت ارجاع موضوع هسته اى ايران به شوراى «: گفت

المى ايران به موجب قانون مصوب مجلس مجبور به آنار گذاشتن اجراى داوطلبانه امنيت، جمهورى اس
  » .پروتكل الحاقى خواهد شد

: رئيس جمهور با اشاره به اينكه غربى ها در ادعاى نگرانى از تسليحات هسته اى صادق نيستند، گفت
لع سالح شوند، آنها از در حالى آه ايران تاآيد دارد همه  آشور هاى داراى سالح هسته اى بايد خ«

سويى رژيمى نامشروع در منطقه را به سالح هاى اتمى مجهز آرده اند و در مورد آن هيچ حساسيتى 
نشان نمى دهند و از سوى ديگر نمى توانند تحقيقات علمى ايران را آه به اتكاى دانش بومى و زير نظر 

  » .حمل آننددوربين هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى انجام مى شود، ت
تابو امبكى رئيس جمهور آفريقاى جنوبى نيز با اشاره به تالش هاى اين آشور و اعضاى جنبش غير 

ما به حق جمهورى اسالمى ايران براى دستيابى به فناورى صلح آميز هسته اى «: متعهد ها گفت
ها را نيز متقاعد آنيم اعتقاد داريم و به همين دليل تالش مى آنيم از ايران حمايت آرده و ساير آشور 

  » .در مسيرى بدون درگيرى، مناقشه و اختالفات نظر از يك راه صلح آميز به نتيجه دست يابيم
موضوع «: امبكى خواستار ادامه  مستمر تماس ها ميان ايران و آشور هاى غير متعهد شد و تاآيد آرد

سته اى نه تنها براى ايران بلكه حق مسلم جمهورى اسالمى ايران در دستيابى به فناورى صلح آميز ه
براى ساير آشور هاى در حال توسعه نيز مهم است و ما در اين راستا به تالش هاى خود ادامه خواهيم 

  ».داد
  
 سازمان ملل موافقت تي امنی به شورارانی ای بر سر ارسال پرونده اتمکای با اروپا و آمرهي و روسنيچ

 کردند 
  ٢٠٠۶انويه  ژ٣1  - ١٣٨۴بهمن ١1شنبه سه 
 امورخارجه خود در ی چهارساعته وزراداری دانی سازمان ملل در پاتي امنی کشور عضو دائم شوراپنج

 که روز ی اتمی انرژی المللنيلندن روز دوشنبه توافق کردند که در نشست فوق العاده آژانس ب
 کا،یآمر. اع شود سازمان ملل ارجتي امنی به شورارانی ای خواهد شد، پرونده اتمليپنجشنبه تشک

 ی سازی مربوط به غنیتهاي خواستند همه فعالی اسالمی از جمهورني و چهي فرانسه، روسا،يتانیبر
 و هي روسنی از اشيپ.  را به طور کامل متوقف کندنهي زمنی در ایقاتي تحقیتهاي از جمله فعالومياوران
.  ملل هستندسازمان تي امنیورا به شرانی ای کردند که مخالف ارجاع پرونده هسته ای اعالم منيچ
 می بوددواري است که ما امیامي پنیتری قونیا:  را قرائت کرد گفتهياني که بییکای ارشد آمرپلماتی دکی

 . مي بدهرانیبه ا
 پنج عضو ه،ي و روسني فرانسه، چا،يتانی برکا،ی آمررمنتظرهي غیدر اقدام):  فرداویراد (ی باستانبهمن
 تي امنی به شورارانی ای سازمان ملل توافق کردند که پرونده هسته اتي امنی حق وتو در شورایدارا

 . سازمان ملل ارجاع شود
 هي و روسني چکا،ی ارشد اروپا، آمریپلماتهای شام چهار ساعته در لندن که با حضور دافتي ضی پدر

 که نی بر سر اهيانيامضا کنندگان ب:  که در آن از جمله آمده استافتی انتشار ی اهيانيبرگزار شد، ب
 الزم به ماتي تصمذ اتخای برادی را بارانی پرونده ای اتمی انرژی المللنينشست فوق العاده آژانس ب

 .  توافق کردندگریکدی سازمان ملل ارجاع دهد، با تي امنیشورا
 نندگای آلمان و نماني سازمان ملل، همچنتي امنی حق وتو در شورای پنج عضو دارای امضاهياني بنیا

 نیتری قونیا:  را قرائت کرد گفتهياني که بییکای ارشد آمرپلماتی دکی. خود داردی اروپا را در پاهیاتحاد
 . مي بدهرانی به امی بوددواري است که ما امیاميپ
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 گزارش افتی تا دردی سازمان ملل باتي امنی شده است که امضا کنندگان معتقدند که شورادي قهياني بدر
 . را اتخاذ کندی مقتضیمهاي آن تصمی صبر کند و در پی اتمی انرژی المللني کل آژانس بریمد

 گفته است که گزارش جامع خود درباره ی هسته ای انرژی المللني کل آژانس بری مدی البرادعمحمد
 کی حکام آژانس که در ماه مارس، حدود ی شوراندهی آی را تا نشست عادرانی ای هسته ایبرنامه ها
 .  خواهد کردهي شود، تهی برگزار مرگی دميماه و ن

 ی مربوط به غنیتهاي خواسته شده است همه فعالی اسالمی بزرگ جهان، از جمهوری قدرتهاهياني بدر
 . را به طور کامل متوقف کندنهي زمنی در ایقاتي تحقیتهاي از جمله فعالومي اورانیساز
 کردند که مخالف ی اعالم مني و چهيوس ره،ياني بنی از مذاکرات چهارساعته امضا کنندگان اشي پتا

 .  سازمان ملل هستندتي امنی به شورارانی ایارجاع پرونده هسته ا
 ی جمهوریندگی نمااتي شام چند ساعته در لندن، هافتي از ضشي دوشنبه، چند ساعت پبامداد
 گفتند که یی اروپایپلماتهای ددار،ی آن دیاما در پ. دارکردی در بروکسل دیی اروپایپلماتهای با دیاسالم

 ی در پیرانی اه مذاکره کنندمي سرپرست تیديجواد وع.  ارائه نداده استی تازه اشنهادي پیرانی ااتيه
 . مذاکرات مثبت بودنیمذاکرات صبح دوشنبه در بروکسل گفته بود که ا

روز  رانی پرونده ای بررسی برای هسته ای انرژی المللني حکام آژانس بی فوق العاده شورانشست
  . شودیپنجشنبه برگزار م

 انی را پاتي امنی به شورارانی ای گزارش پرونده اتمای هر گونه ارجاع ی اسالمی گفت جمهوریجانیالر
   داند ی میپلماسید

   وجود داردی بر سر برنامه اتمی اسالمی با جمهوری المللني تفاهم بی برانهي زمی گفت هنوز برایمتک
 دوشنبه شب شش هيانيبا اشاره به ب) سه شنبه( امروز ی ملتي امنیعالی شوراري دبیجانی الریعل

 ای» گزارش «ی اسالمی انگلستان، آلمان و فرانسه گفت از نظر جمهورکا،ی آمره،ي روسن،يکشور چ
 یا مسئله برنی خواهد بود و ایپلماسی دانی به منزله پاتي امنی به شورارانیپرونده ا» ارجاع«

 درخشنده و بد ري به گفته او، غ،ی امری اتمی انرژی المللنيحکام آژانس ب ی و شورایی اروپایکشورها
 شرکت در اجالس ی که برای اسالمی امورخارجه جمهورری ، وزی منوچهر متکگر،ی دیاز سو. خواهد بود

 گفت ني امورخارجه چری وزنگ،ي شائوي جی با لداری برد، پس از دی افغانستان در لندن به سر میبازساز
اي ايران وجود  ا معتقديم آه هنوز زمينه براي رسيدن به يك تفاهم جامع درباره برنامه هستهم: گفت
شوراي حكام آژانس ) بهمن13   (هیتواند تعويق نشست دوم فور اين تفاهم مي:  افزودیو. دارد
 یم اسالی افزود جمهوریمتک. گيردرا در بر) اسفند 15  ( المللي انرژي اتمي به ششم ماه مارس  بين

 و آلمان در لندن تي امنی شورای گزارشها در باره نشست پنج کشور عضو دائماتي جزئیمشغول بررس
  .است

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
  مذاآرات رودرروى آمريكايى ها با شورشيان عراقى:هفته نامه نيوزويك گزارش داد

  ٢٠٠۶نويه  ژا٣1  - ١٣٨۴بهمن ١1شنبه سه 
بنا به اعالم برخى منابع آگاه آه خواسته اند نامشان فاش نشود مقامات آمريكايى در حال : ايسنا

اين گفت وگوهاى . مذاآره رودررو با اعضاى عالى رتبه فرماندهى شبه نظاميان در عراق هستند
. وريه در حال انجام استمستقيم در پايگاه هاى نظاميان آمريكا در استان االنبار و همچنين در اردن و س

در گام : به گزارش هفته نامه نيوزويك زلماى خليل زاد  سفير آمريكا در عراق در اين باره مى گويد
گام بعدى جلب حمايت عناصر شبه نظامى . نخست نظر مساعد روساى سياسى سنى را جلب آرديم

حزاب و گروه هايى شامل حزب به گفته يكى از مقامات آگاه آمريكايى در نشست مذآور ا. خواهد بود
. سابق بعث، فرقه هاى مختلف اسالمى، نيروهاى گارد ويژه و برخى ماموران اطالعاتى حضور دارند
يكى از رهبران گروه هاى شبه نظامى عراق آه به خاطر حساسيت موضوع خواست نامش فاش 

ت جنگ توسط نيروهاى آمريكايى ما از آمريكا مطالباتى داريم، ما توقف اداره نادرس: نشود، اظهار داشت
اين . ما بدون برگزارى جلسات حقيقى به اين اهداف دست پيدا نخواهيم آرد: وى افزود. را خواستاريم

در حالى است آه مقامات اطالعاتى آمريكا از ماه ها پيش با گروه هاى شبه نظامى از طريق آانال 
 دسامبر در عراق آه بسيارى از سنى ١۵ارلمانى انتخابات پ. هاى پنهانى ارتباطاتى برقرار ساخته اند

ها را به پاى صندوق هاى راى آشاند، همچنين بسترى را فراهم آرد تا ميان جهاديون ابومصعب 
الزرقاوى، رهبر شاخه نظامى شبكه القاعده در عراق و شبه نظاميان سنى بومى اين آشور شكاف 

نخستين بار آمريكايى ها يا شبه نظاميان اذعان عميق ترى به وجود آيد تا جايى آه سرانجام براى 
داشتند آه رهبران ارشدشان براى ترسيم اهداف و برنامه هاى آينده با يكديگر به گفت وگو نشسته 

آنان آه : يك ديپلمات غربى در بغداد آه از جريان مذاآرات اخير آامًال مطلع است، بيان مى دارد. اند
مقامات آمريكايى هستند به رغم آنكه در گذشته از جنبه هاى تاآتيكى آماده همكارى يا درك متقابل با 

با القاعده همكارى داشته اند، گرچه هنوز در اين باره مطمئن نيستم، در مقطع فعلى به مبارزه بر ضد 
آرايش برخى گروه هاى شبه نظامى برجسته عراق در قالب شورايى آه به «. القاعده مصمم شده اند

وى مذهبى و همكارى در عمليات هاى نظامى تشكيل شده، به عنوان نقطه تماس قصد انتشار فتا
يكى از مقامات ارشد شبه نظاميان . شبه نظاميان و مقامات آمريكايى در آينده نيز تلقى مى شود

معتقد است دليل اينكه شبه نظاميان قصد اتحاد دارند آن است آه مى خواهند در صورت بروز هرگونه 
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عيسى العداى المهمدى، يكى از شيوخ قبيله دليمى . تباط با آمريكايى ها برخوردار باشندمخالفت از ار
چنانچه مذاآرات ميان گروه هاى مسلح و آمريكايى ها به بار ننشيند، آنگاه ديگر هيچ : در فلوجه گفت

يكايى ها راه حلى باقى نخواهد ماند، تنها مطلبى آه مى توانم بگويم آن است آه ما از گفت وگوى آمر
در همين حال رهبران شيعيان عراق از انجام مذاآرات ميان . با گروه هاى شبه نظامى حمايت مى آنيم

عادل عبدالمهدى  معاون رئيس جمهور عراق در اين خصوص مى . آمريكا و شبه نظاميان انتقاد آرده اند
فت گ. سبز نشان نداده ايمما هنوز به شبه نظاميان و آمريكايى ها براى انجام مذاآره چراغ : گويد

وگوهاى رودررو در حالى انجام مى شود آه دو هفته پيش شيخ ناصر الفهداوى، از شيوخ عالى مقام 
ضدان العواد  از ديگر . استان االنبار آه به گفته سنى ها مذاآره آننده اصلى شبه نظاميان بود، ترور شد

القاعده : وى مى افزايد.  شدالفهداوى به خاطر انجام مذاآره با آمريكايى ها ترور: شيوخ انبار مى گويد
الزرقاوى نبض : العواد ادامه داد. همچنان تالش مى آند تا حمايت  سنى ها را به سوى خود جلب آند

امور در االنبار را در دست دارد، هيچ چيز در آنترل آمريكايى ها نيست، طرفين اميدوارند اين مذاآرات 
  . جريان فعلى را به آلى تغيير دهد

  آاهش تعداد نظاميان خارجى : الربيعى• 
در خبرى ديگر مشاور امنيت ملى عراق اعالم آرد آه شمار نظاميان خارجى اين آشور تا پايان سال 

به گزارش نيويورك تايمز موفق الربيعى تاآيد آرد .جارى ميالدى به آمتر از يكصدهزار نفر خواهد رسيد
الربيعى همچنين اضافه آرد آه . ا ترك مى آنندآه اآثريت نيروهاى چندمليتى در دو سال آينده عراق ر

اظهارات .طرح هاى عقب نشينى نظاميان خارجى از عراق، به مراحل نهايى خود نزديك مى شود
مشاور امنيت ملى عراق جدى ترين مواضعى است آه نشانى از آمادگى نظاميان آمريكايى براى 

مريكايى پيش از اين اعالم آرده بودند آه مسئوالن آ.آاهش ملموس شمار نيروهاى خود در عراق دارد
هرگونه آاهش حضور نظامى خارجى در عراق بايد با آمادگى رزمى و امنيتى نيروهاى عراقى هماهنگ 

 هزار نظامى آمريكايى در عراق استقرار ١۴٠ هزار نظامى خارجى از جمله ١۶٠هم اآنون . باشد
ريكايى را برعهده دارد آه مسئوليت برنامه ريزى  آم-موفق الربيعى رياست آميته مشترك عراقى.دارند

ژنرال جورج . براى انتقال مسئوليت هاى امنيتى از نظاميان آمريكايى به نيروهاى عراق را برعهده دارد
آيسى فرمانده نظاميان آمريكايى در عراق و زلماى خليل زاد سفير آمريكا در بغداد از اعضاى مهم اين 

  .آميته مشترك هستند
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع ل تحلي
  

   بهمن10:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژانويه ٣1  - ١٣٨۴بهمن ١1شنبه سه 

روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود اجالس امروز وزيران خارجه :بی بی سی
س کرده، به تحليل پيروزی کشورهای عضو شورای امنيت و آلمان را که در لندن برپا می شود منعک

حماس در انتخابات داخلی فلسطين ادامه داده و در گزارش هايی درباره بودجه سال آينده کشور و 
  . بررسی آن در مجلس از زبان نمايندگان مجلس از نتايج اجرای اين بودجه ابراز نگرانی کرده اند

ت هفته گذشته نوشته در روزهای آينده  در سرمقاله خود در تحليل وقايع فلسطين بعد از انتخاباجوان
  .همه کشورها فشار مضاعفی بر دولت نو پای حماس وارد خواهند کرد 

 دولت های جبهه مذکور دريک چيز اشتراک منافع دارند و آن تحقق يافتن دکترين جوانبه نظر تحليلگر 
که غرب می تواند به و اين حداکثر امتيازی است . در يک سرزمين است) فلسطين-اسراييل (دو دولت 

  . شرق اسالمی بدهد و برای برخی از رژيم های وابسته شرقی نيز همين کافی است
 است که مباحث مطرح شده در اجالس همبستگیآخرين تالش اروپا و آمريکا عليه ايران عنوان اصلی 

  . امروز وزيران خارجه اروپا را در لندن گمانه زنی کرده است
يکا و سه کشور بزرگ اروپايی که نيت های خود برای جلوگيری از دستيابی  نوشته امروز آمرکيهان

 -ايران به فناوری صلح آميز هسته ای را به عنوان هدف اساسی علنی کرده اند، با چين و روسيه 
 در لندن ديدار می کنند تا اختالفات خود در زمينه چگونگی برخورد با برنامه هسته ای -متحدين ايران 

  . برطرف کنندايران را 
 پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ايران به پيشنهاد محمد البرادعی را در صدر اخبار خود آورده و از اعتماد

   اتمی  تجهيزات  برخی  بر در اختيار قرار دادن  مبنی  پيشنهاد اخير البرادعی  درباره قول حميد رضا آصفی
   برای:  کرد  ای خاطرنشان  هسته های  فعاليت ه سال٨   تعليق  آمريکا در ازای  از سوی  کشورمان به

  .   آنها هستيم  ابهامات  و رفع  با آژانس  همکاری  آماده  ما  ، البته  نيست  نيازی  سال٨ يا ٧   به اعتمادسازی
 با   و مذاکره  وين  به  الريجانی  از قول سخنگوی وزارت خارجه نوشته بعد از سفر اخير آقایاعتماد ملی

  . از مسايل حل شده است  خيلی  آژانس کلمدير
 بودجه سال آينده کانون بحث کارشناسان است و روزنامه های کيهاندر حالی که به نوشته روزنامه 

مختلف خبر از انتقاد نمايندگان مجلس و ابراز نگرانی مقامات اقتصادی با سابقه از بودجه سال آينده 
   مجمع  استراتژيک  مرکز تحقيقاتاعتماده نوشته داده اند که مجلس مشغول بررسی آن است ب

  . کند  برگزار می  کلی  های  و سياست٨۵   بودجه  هم امروز همايشی درباره   نظام تشخيص مصلحت
،   نبوی مرتضی نوشته در اين همايش بعد از حسن روحانی رييس مرکز مطالعات استراتژيک اعتماد

  .  خواهند کرد نژاد سخنرانی  و بشيری  ان زنوز، جمشيد پژوه ، هادی مسعود نيلی
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 نوشته يک استاد دانشگاه واردات بيش از اندازه به کشور را موجب تخريب نظام توليد ملی کيهان
 ۴٠ارزيابی کرد و با اشاره به پيش بينی وزير اقتصادی و دارايی برای سال آينده مبنی بر اينکه 

افزايش کاالهای وارداتی در داخل به هيچ وجه ايران را به ميليارددالر واردات خواهيم داشت گفته است 
  .  ساله و برنامه چهارم توسعه نزديک نخواهد کرد٢٠اهداف پيش بينی شده در چشم انداز 

 در جواب منتقدانی که بودجه پيش نهادی دولت را کيهانمحمد خوش چهره نماينده تهران به نوشته 
ه بودجه سال آينده در کميسيون های مختلف بررسی نشود، نمی تورم زا خوانده اند نوشته تا زمانی ک

  . توان آنرا تورم زا خواند
 ٨٠، ٨۵ گفته است اينکه دولت اعالم کرده براساس اليحه بودجه کيهانهمين اقتصاد دان به نوشته 

  .درصد بودجه به فعاليت های عمرانی اختصاص دارد، پيش بينی واقعی ای نمی تواند باشد
  .  خبر داده که استيضاح وزير دفاع در مجلس منتفی شدلیاعتماد م

عالی  به نوشته اين روزنامه رييس مجلس خبر داده که به دستور رهبر جمهوری اسالمی شورای
رسيدگی به سوانح هوايی و ساماندهی وضعيت هواپيمايی لشکری و کشوری برپا می شود و رييس 

 دستور که به منظور رسيدگی بنيادی به مساله سقوط با اشاره به اين اعتماد ملی مجلس به نوشته
 صادر شده است گفته است از نمايندگانی که قصد دنبال کردن طرح استيضاح وزير ١٣٠-Cهواپيمای 

  . کنم آن را متوقف کنند دفاع را به علت سانجه هوايی داشتند تقاضا می
که از يک هفته پيش آنان را ربوده بودند، در  خبر داده که گروگانگيران سربازان مرزی ايران ايرانروزنامه 

پيامی به رسانه ها، از آزادی گروگان ها خبر دادند و آنان قرار بود که عصر يکشنبه در منطقه مرزی با 
  .پاکستان تحويل مقام های ايرانی شود

ويس روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی به نقل از يک سايت اينترنتی نوشته گروگانگيران که به سر
اطالعاتی پاکستان متصل هستند قبال اعالم داشته بودند در صورتی که چند عضو کليدی آنان از زندان 

  . اوين آزاد نشوند سربازان ايرانی را سر خواهند بريد
 نشان نمی دهد که گروگانگيرها در مقابل چه اميتازی حاضر به آزاد کردن گروگان ايرانخبر روزنامه 

  .های خود شده اند
  
  يکشنبه نهم بهمن:  تهرانیوزنامه هار

  ٢٠٠۶ ژانويه ٢٩ - ١٣٨۴ بهمن ٩يكشنبه 
روزنامه های تهران در عنوانهای اصلی خود طرح تازه محمد برادعی رئيس آژانس بين :بی بی سی

المللی انرژی اتمی برای حل بحران هسته ای ايران، اسامی برندگان جوايز جشنواره فيلم فجر و ادامه 
بت به پيروزی حماس در انتخابات فلسطين را مطرح کرده و در عين حال اعتصاب کارکنان واکنشها نس

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را بی اهميت ديده و از قول مقامات دولتی نوشته اند که حمل و نقل و 
  .اتوبوسرانی تهران در حالت عادی به سر می برد

هسته ای ايران را در صدر اخبار خود نقل کرده و در  طرح تازه محمد برادعی درباره فعاليت همبستگی
گزاش خود از قول او نوشته که ارسال پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد به 

  .معنای تحريم قطعی ايران نيست
آقای برادعی در طرح خود خواستار آن شده که ايران برای مدتی هشت يا نه ساله از عمليات توليد 

خت هسته ای دست بردارد و در مقابل آمريکا يا روسيه تعهد کنند که سوخت الزم را برای سو
  .نيروگاههای اتمی ايران تأمين کنند

 آژانس بين   حکام  شورای  اضطراری  نشست  پنج روز به  که  در صدر اخبار خود نوشته در حالیاعتماد
   همزمان  آژانس ، رئيس اين  است  مانده  باقی يران ا  هسته ای  پرونده  بررسی المللی انرژی اتمی برای

   قطع  به  با توجه  کنند، چرا که  می  ناکارا جلوه  اکنون  از هم  کرده که  مطرح  و آمريکا  ايران دو پيشنهاد را به
  ای در راست  توافقی  دو کشور بپذيرند با يکديگر به  و امريکا بعيد است  ايران  ميان  سياسی مناسبات

  . يابند  او دست پيشنهادهای
  . طرح رئيس آژانس را تازه ترين طرح برای حل بحران هسته ای ايران خوانده استآفتاب يزد
 از قول نمايندگان مجلس نسبت به طرح روسيه برای مشارکت با ايران در توليد سوخت هسته شرق

عالی امنيت ملی که پرونده حساس ای ابراز نگرانی کرده و نوشته سه نماينده مجلس از دبير شورای 
  . اتمی را زير نظر دارد خواسته اند تا درباره طرح روسيه به مجلس توضيح بدهد

 نمايندگان تبريز و اردبيل و شاهرود معتقدند اگر پذيرش طرح روسيه به معنای تعطيل شرقبه نوشته 
ود اما اگر در کنار کامل چرخه سوخت هسته ای در داخل کشور باشد گامی به عقب محسوب می ش

اين طرح ايران همچنان فعاليت هسته ای اش را با نظارت آژانس و طرفهای خارجی و در عين حال 
  .مشارکت روسها در داخل انجام بدهد می توان گفت موفقيتی حاصل شده است

اول سال وزير خارجه سابق اعالم کرده بود سرانجام در : " از قول اکبر اعلمی نماينده تبريز نوشتهشرق
 ميالدی نيروگاه اتمی بوشهر آماده می شود اما هنوز ما منتظريم و می بينم که روسها درصددند ٢٠٠۶

  .در مواقع بحرانی از هر دو طرف دعوا امتياز بگيرند و هر موقع هم که الزم شد زير قول خود بزنند
دهد که روسها در  چاپ کرده نوشته تجربه تاريخی نشان می شرقآقای اعلمی در مقاله ای که 

  .برخورد با ايران همواره منافع خود را بر منافع طرف قرارداد ترجيح داده اند
 در سرمقاله خود با اشاره به نتايج انتخابات سرزمينهای فلسطينی که در آن حزب اسالمگرای جوان

نبايد حماس برنده اکثريت کرسيهای مجلس قانونگذاری شد از گروههای داخلی که معتفدند ايران 
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فلسطينی تر از فلسطينيها باشد و در حالی که آنها از گفتگو و صلح سخن می گويند همچنان از ادامه 
  ".حاال با اين پيروزی چه می گوئيد؟: "مقاومت سخن براند پرسيده است

 در حالی که نمايندگان مجلس از کاهش بودجه در بخشهايی مانند تحقيقات يا همبستگیبه نوشته 
 برابر شده ٢۵٠عمرانی استانها گاليه دارند اعالم شده که بودجه سازمان تبليغات اسالمی فعاليتهای 

  .است
 در گزارش کوتاهی به درگيری مأموران انتظامی با کارکنان اعتصابی شرکت واحد اتوبوسرانی آفتاب يزد

ی امروز صبح آمده تهران اشاره کرده اما در کنار آن خبری چاپ کرده که مانند آن در تمامی روزنامه ها
  .است

در اين خبر از قول معاون ترافيک شهرداری نوشته شده که کارکنان شرکت واحد حاضر به دست 
  .کشيدن از کار و شکست در اعتصاب نشدند

 در ستون اخبار ويژه و هم در ستون طنز خود تلويريونهای فارسی زبان ماهواره ای را هجو کرده کيهان
 هيچ کيهاناب در شرکت اتوبوسرانی تهران داده اند در حالی که به نوشته که چرا خبر از وجود اعتص
  .اعتصابی وجود نداشت
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