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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(رژیم ایران و دولتهای بزرگ

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

  ايران مطرح نيستی تحريم نفتیدر مرحله کنون: رايس
  ٢٠٠۶ سپتامبر ١٠ - ١٣٨۵ وری شهر١٩ كشنبهی

نگران "و " غير موجه" ايران را ی هسته ای رايس وزير امور خارجه آمريکا فعاليت هاکانداليزا:سیبی بی 
 . روبرو خواهد شدی بين المللیخواند و هشدار داد که ايران با تحريم ها" کننده
من اطمينان دارم : " گفت، اظهار داشتی ان ان سخن می با شبکه سی رايس که در مصاحبه اخانم

 ."  را ادامه دهدی تواند مسير فعلی شود که به ايران ثابت خواهد کرد نمی مقرر میهايکه تحريم 
 با ايران ادامه دارد، اما دولت ايران بايد ی مقامات اروپايیراه مذاکره باز است و گفتگوها: " ادامه دادیو

مل  که شش هفته پيش تصويب شد عی بر اساس قطعنامه ایتوجه داشته باشد که جامعه جهان
 ."خواهد کرد

 امنيت اشاره کرد که به ايران تا پايان ماه ات گذشته ی شورا١۶٩۶ امور خارجه آمريکا به قطعنامه وزير
 . اين کشور مهلت داده بودی سازی غنی توقف فعاليت هایبرا

 خواستار ادامه مذاکره درباره ی امنيت را نپذيرفته ولی اين درخواست شورای اسالمیجمهور
 . شده استی بزرگ اروپايی کشورهایپيشنهادها

 عليه ايران را رد کرد و در عوض بر وضع ی نفتی اين همه خانم رايس احتمال مطرح بودن تحريم هابا
 . عليه اين کشور تأکيد کردی مالیتحريم ها

 ی دهد نمی ايران وجود دارد که به ايران نشان می برنامه های قطع جريان مالی برای مختلفیراه ها"
 ی خود بهره برداری استفاده از درآمد نفتی که نياز دارد برای در حدی بين المللید از موسسات مالتوان
 را تهيه کرده است که آنها در ی احتمالی از تحريم هایاياالت متحده به همراه متحدانش فهرست. کند

 ." و بر اساس رفتار ايران وضع خواهند کردیزمان مقتض
 ايران ی سازیعدم توقف برنامه غن:  معاون دبيرکل سازمان ملل متحد گفت اين رابطه، مارک براوندر

 . عليه اين کشور خواهد کردی امنيت را وادار به اتخاذ تدابير تنبيهیشورا
 وضع اين ی امنيت هنوز درباره چگونگی شورای معاون دبيرکل سازمان ملل تأکيد کرد که اعضایول

 .تحريم ها اتفاق نظر ندارند
 وضع کنند و در صورت عدم ی محدودی شورا برآنند که ابتدا تحريم های از اعضایبرخ: "او گفته به

 امنيت به ويژه آمريکا قصد دارند ی شورای ساير اعضایول.  در نظر بگيرندی ايران تدابير شديدتریهمکار
  ." کنند نزديکهم خود را به یاين دو گروه مجبور هستند راهها.  آغاز کنندی سخت تریبا تحريم ها

  
 شوراي امنيت سازمان ملل 1696ي  اي از ايران خواستند به قطعنامه ي اروپا در بيانيه چين و اتحاديه

  . اش پايبندي نشان دهد يي ي هسته ي برنامه درباره
  ٢٠٠۶ سپتامبر ١٠ - ١٣٨۵ وری شهر١٩ كشنبهی

اي آه روز شنبه در  ا، در بيانيهبه نقل از خبرگزاري شينهو) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اروپا در فنالند صادر شد با اشاره به گزارشات محمد البرادعي،  پايان نهمين نشست چين و اتحاديه

 شوراي 1696ي  يي ايران و قطعنامه ي هسته ي برنامه المللي انرژي اتمي درباره مديرآل آژانس بين
هاي شوراي حكام آژانس  ن قطعنامه و قطعنامهاي«امنيت سازمان ملل از ايران درخواست شد آه 

  » .المللي انرژي اتمي را اجرا آند بين
ي  از پيشنهادات فرانسه، انگليس، آلمان با تاييد آمريكا، روسيه و چين و حمايت نماينده«در اين بيانيه 
جانبه با ايران ي ترتيبات بلندمدت و جامعي مبتني بر احترام و اعتماد دو ي اروپا درباره عالي اتحاديه
  . چنين بر تعهدشان در مبارزه عليه تروريسم تاآيد آردند طرفين هم» .حمايت آردند
ي اروپا در اين بيانيه بر لزوم طرح صلح جامعي براي خاورميانه و حمايتشان از راه حل  چين و اتحاديه

  .  فلسطين تاآيد آردند-هاي اسراييل  حاصل از مذاآرات در درگيري
  . ها در جهت اصالح سيستم سازمان ملل تاآيد شده است چنين بر اهميت تالش نيه همدر اين بيا

  
يي ايران را  ي هسته روسيه روز شنبه موضعش در قبال مساله« :روزنامه اينديپندنت،چاپ لندن، نوشت

هاي سازمان ملل بدون انجام مذاآرات بيشتر  تر آرد، اما هم چنان به درخواست براي تحريم سخت
  » .آند يي نمي هاشار

  ٢٠٠۶ سپتامبر ١٠ - ١٣٨۵ وری شهر١٩ كشنبهی
جمهور روسيه  ، اينديپندنت به نقل از والديمير پوتين رييس)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آرد نوشت آه روسيه از ايران خواسته  آه درمحل اقامتش در نزديكي مسكو با اين روزنامه صحبت مي

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


جمهور ايران چندين بار  نژاد رييس سازي اورانيوم را رها آند و وي شخصا با احمدي ي غني است برنامه
  . صحبت آرده است

تر از آن است آه فقط ايران را در بر گيرد و بايد به  يي گسترده پوتين ضمن تاآيد بر اين آه مساله هسته
  . المللي حل شود، گفت آه ايران موردي ويژه است طريق بين

وسيه گفت آه روسيه مشاورات بيشتري با آشورهاي ديگر در گروه مذاآره آننده با ايران جمهور ر رييس
  . و نيز مذاآرات بيشتر با ايران را خواستار است

ي چگونگي پيش رفتن  توان درباره گيري را مي وي افزود آه فقط پس از چنين آاري هر گونه تصميم
  . ي ايران اتخاذ آرد درباره

  » .ها جلوگيري آرد بسيار بهتر خواهد بود توان از تحريماگر ب« :پوتين گفت
از سوي ديگر خبرگزاري رويتر نيز به نقل از يك سخنگوي آرملين نوشت آه پوتين صحبت از تحريم 

  . داند ي ايران را زود هنگام مي درباره
رملين آه در به نقل از خبرگزاري رويتر، يك سخنگوي آ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 آارشناس روسي حضور داشت اظهار آرد، پوتين در 50نشست والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه با 
  . اين نشست تاآيد آرد آه در حال حاضر خيلي زود است از تحريم عليه ايران صحبت شود

  
 خواندند' سازنده' و سوالنا مذاکره را یالريجان
  ٢٠٠۶ سپتامبر 9 - ١٣٨۵ وری شهر18شنبه 

 ايران، و خاوير سوالنا، مسئول سياست ی سرپرست مذاکرات هسته ا،ی الريجانیعل:بی بی سی
توصيف کرده و از ' سازنده' سپتامبر در وين پايتخت اتريش را 9 اتحاديه اروپا، ديدار روز شنبه یخارج

 .ادامه گفتگوها در روز يکشنبه خبر داده اند
، 'خوب' سوالنا، پس از اين مالقات گفته اند مذاکرات ی آقایگو و کريستينا گاالچ، سخنی الريجانیآقا

 مباحث مطروحه در اين جلسه اشاره یبوده است، اما هيچيک از طرفين به محتوا' مثبت'و ' سازنده'
 .نکرده اند

 اينکه طرفين درگير ی است برای صدراعظم اتريش برگزار شد، تالش ديگری روز شنبه که به ميزبانديدار
 اين مالقات را ی مذاکرات برسند و برخی از سرگيری برای ايران به نقطه مشترکیشه هسته ادر مناق

 . دانندی از تحريم ايران می جلوگيریآخرين فرصت برا
 مربوط ی گفتگو ها با ايران را توقف کليه فعاليت های امنيت و آلمان شرط از سرگيری دايم شورایاعضا
 را به عنوان ی سازی گويند تعليق غنی می ايرانیاند، اما مقام ها اورانيوم اعالم کرده ی سازیبه غن

 . پذيرندیپيش شرط مذاکرات نم
 دهد ی در چند روز اخير نشان م5+1 ی از کشورهای برخی گويند سخنان مقام های ناظران میبرخ

 پيش از ی سازی بر تعليق غنیکه اين دولت ها ممکن است حاضر شوند از درخواست خود مبن
 . آينده بدل شودی از گفتگوهای که اين موضوع به بخشیرات صرفنظر کنند، به شرطمذاک
 است که روز جمعه نيکالس برنز، معاون وزارت خارجه آمريکا، با اشاره به نشست ی در حالاين

 ناکام مانده و ی بزرگ جهانی ايجاد شکاف بين قدرت های گفت تالش ايران برا5+1نمايندگان گروه 
 . عليه اين کشور شدی بين المللی سريع تحريم هاخواستار وضع

 مربوط ی خواست فعاليت های به تصويب رساند که از ايران می ژوئيه قطعنامه ا31 امنيت روز یشورا
 ی اين قطعنامه را غيرقانونی اسالمی اوت متوقف کند، اما جمهور31 اورانيوم را تا روز ی سازیبه غن
 . خواند
 همراه با آلمان، - آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه - امنيت یدايم شورا از آن نيز پنج عضو پيش

 ايران مطرح کرده بودند که ی حل بحران هسته ای را برای مجموعه پيشنهادهاي- 5+1موسوم به گروه 
 . اورانيوم بوده استی سازی به اين کشور در برابر تعليق غنیشامل امتيازات

 
 ی دو هفته ای اتحاديه اروپا فرصتی امنيت به ايران، دولت هایالجل شورا از به سرآمدن ضرب اپس

 اين ی با مقام های پيشنهادی سوالنا در مورد پاسخ ايران به مجموعه مشوق هایتعيين کردند تا آقا
 .کشور مذاکره کند

عالم ا' یمذاکرات جد 'ی خود را برای در پاسخ خود به پيشنهاد شش قدرت بزرگ جهان، آمادگايران
  . گفتگوها نخواهد پذيرفتی را به عنوان پيش شرط از سرگيری سازیکرده اما گفته تعليق غن

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
ي   ميليارد دالري براي پنتاگون، تصميم گرفت آه يگان ويژه469ي  ي بودجه سناي آمريكا با تصويب اليحه
  . اندازي آند ه بن الدن را مجددا راهوجو و تعقيب اسام سازمان سيا براي جست

  ٢٠٠۶ سپتامبر 9 - ١٣٨۵ وری شهر18شنبه 
به نقل از خبرگزاري رويتر، اعضاي سناي آمريكا پس از يك ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

اين ها بر سر جنگ عراق و امنيت ملي، به اتفاق آراء از  ي تلخ بين جمهوري خواهان و دموآرات مناظره
  . اليحه حمايت آردند
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هاي عراق و افغانستان اختصاص   ميليارد دالر به طور اضطراري به جنگ63ي بودجه،  بر اساس اين اليحه
  . يابد مي

ي به منظور نهايي آردن اين قانون صورت  گويند، با مذاآراتي آه بين نمايندگان آنگره نمايندگان سنا مي
  . رسد  ميليارد دالر مي70اق و افغانستان احتماال به هاي عر گيرد رقم اختصاصي به جنگ مي

  .  ميليارد دالر رسيده است500ي اين دو جنگ تاآنون به  هزينه
 ميليون دالر براي راه 200ها مبني بر اختصاص  ي دموآرات سناتورهاي آمريكا به اتفاق آراء از اصالحيه

 11ن الدن رهبر القاعده و طراح اصلي حمالت اندازي مجدد تيم اطالعاتي سازمان سيا براي پيدا آردن ب
  . سپتامبر حمايت آردند

 ميليون دالر براي مبارزه با توليد مواد مخدر در افغانستان موافقت 700سناي آمريكا همچنين با اختصاص 
  . آرد

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
تر يك پرچم و سرود ملي جديد  ان عراق از وي خواست تا هر چه سريعاي به رييس پارلم بارزاني در نامه

  . را براي عراق تصويب آند
  ٢٠٠۶ سپتامبر ١٠ - ١٣٨۵ وری شهر١٩ كشنبهی

ي   چاپ امارات متحده-ي البيان  ي روزنامه ، به نوشته)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اي به محمود المشهداني رييس  تان عراق، در نامهي آردس  مسعود بارزاني رييس منطقه-عربي 

پارلمان اين آشور، جنجال به وجود آمده بر سر تصميم وي مبني بر پايين آشيدن پرچم عراق در 
  . ي آردستان را عجيب دانست منطقه

ي دولت موقت عراق، بارها تاآيد آرده  وي خاطر نشان آرد آه از زمان فروپاشي نظام صدام و در دوره
  . شناسد اين پرچم را به دليل اينكه پرچم دولت سابق عراق است به رسميت نميآه 

 قانون اساسي امري طبيعي 12ي  وي تعيين پرچم و سرود ملي جديد براي عراق را بر اساس ماده
  . دانست

ا ه جناب رييس پارلمان، ما آردها بار ديگر با رسانه: بارزاني در اين نامه خطاب به مشهداني گفته است
رو هستيم آه در گذشته جنايات زيادي را عليه آردها از جمله استفاده از سالح  به هايي رو و گروه

آردند و امروز نيز از طريق تروريسم عقيدتي سعي دارند اتهامات پوچي را بر  شيميايي رهبري مي
  . آردها وارد سازند

پذيريم و پارلمان شما نيز  اند نمي ختهما هرگز اين آساني را آه عراق را ويران سا: وي خاطر نشان آرد
  . ي ما جهت حفظ وحدت عراق و تالش براي آشتي ملي آگاه است هاي خالصانه از تالش

هاي سياسي عراق در  آردها در تالش بسياري از گروه: ي آردستان عراق تصريح آرد رييس منطقه
مخالفت با نظام استبدادي صدام و فروپاشي آن و تشكيل يك عراق فدرالي، دموآرات و متحد با حفظ 

  . اند هاي ملي و به رسميت شناختن حقوق مردم آن سهيم بوده ويژگي
 سال پيش به عنوان يك دولت اداري مستقل مطرح بوديم آه 12ما از : داشتي خود عنوان  وي در نامه

پس از فروپاشي نظام سابق عراق به همراه برادرمان جالل طالباني رييس جمهور عراق، عازم بغداد 
شديم تا از وحدت عراق دفاع آرده و براي ايجاد عراق متحد دموآرات دست در دست برادران عرب خود 

هاي  ها و قوميت ولت جديد بايد بر اساس راي انتخاباتي و به رسميت شناختن تعدد مليتبگذاريم لذا د
  . ي عراق استوار باشد موجود در جامعه

شان  هايي آه با هدف محروم آردن آردها از حقوق ملي و قانوني چنين نسبت به وجود توطئه وي هم
تراشي در راه و تالش ما براي حفظ  دف مانعاين اتهامات باطل با ه: گيرد، هشدار داد و افزود صورت مي

توزاني است آه در خارج و داخل عراق  هاي آينه ي شكست تالش گيرد و نتيجه وحدت عراق صورت مي
  . دهند مردم و رهبران مخلص عراق را هدف قرار مي

در خصوص وگو با خبرگزاري عراق  ي توافق العراقيه نيز در گفت از سوي ديگر عدنان الديمي رييس جبهه
اين تصميم با توجه به : ي آردستان، گفت تصميم بارزاني مبني بر پايين آشيدن پرچم عراق در منطقه

  . شرايط سخت و دشواري آه عراق با آن روبرو است جايز نيست
پرچم عراق سمبل دولت و ملت آن است و پرچم نظام سابق اين آشور نيست، بلكه قدمت : وي افزود

  . اآبر به آن اضافه شده است گردد آه تنها عبارت اهللا ي برم1963آن به سال 
  

گذاريم؛  ما به آقاي بارزاني به عنوان يكي از سياستمداران عراق جديد احترام مي: الديمي تصريح آرد
تر از مشكل پرچم آن است و ما بايد  اي تر و ريشه اما ايشان بايد بدانند آه مشكالت عراق بسيار عميق

هاي  چنين جنگ هاي داخلي و هم ر جهت تحكيم وحدت عراق و پرهيز از وقوع جنگبا همكاري يكديگ
  . المللي تالش آنيم بين

اي  يي آردستان عراق بايد به موضوع پرچم از منظر آلي بنگرد و از نگرش زاويه رييس منطقه: وي افزود
وجود بين آردها و اعراب زيرا ما نگران هستيم آه اين تصميم بر وحدت ملي م. به اين موضوع پرهيز آند

  . تاثير منفي بگذارد
وزير عراق اين پرچم را به عنوان تنها پرچم  زماني آه نخست: ي توافق العراقيه، تصريح آرد رييس جبهه

آند بايد به تصميم وي احترام گذاشت، زيرا موضوع پرچم يك موضوع قانوني و  رسمي آشور معرفي مي
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گروه سياسي و دولتي حق ندارد در خصوص اين موضوع و يا مندرج در قانون اساسي است و هيچ 
  . سرود ملي آشور اظهارنظر آند

اما پرچم آردستان يك پرچم داخلي و مختص آن منطقه است آه ربطي به قانون : وي در ادامه گفت
پرچم تواند آن را برافرازد؛ اما نهايتا در همه جاي عراق بايد  اساسي ندارد و هر استاني آه بخواهد مي

  .اين آشور به اهتزاز درآيد
  

امنيتي اين آشور را بعيد دانست و  ي عراق تسلط شبه نظاميان مسلح عراق بر اوضاع وزير امور خارجه
ها پيش مطرح است و با قوت گرفتن  از مدت ي انحالل و يا ادغام شبه نظاميان عراق مساله: گفت

  . خواهد شدتضعيف نيروهاي پليس و ارتش، نفوذ شبه نظاميان نيز
  ٢٠٠۶ سپتامبر 9 - ١٣٨۵ وری شهر18شنبه 

وگو با  ي عراق، در گفت هوشيار زيباري وزير امور خارجه ،(ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شبه نظاميان عراقي قادر به تسلط بر اوضاع عراق :  بيان داشت-لندن   چاپ-ي الشرق االوسط  روزنامه

  .اهند از اوضاع فعلي به نفع خودشان استفاده آنندبخو نيستند؛ مگر آنكه
تاآيد بر حضور آشورهاي عربي : عراق، گفت وي در خصوص حمايت وزراي خارجه آشورهاي عربي از

تاييد و حمايت از طرح آشتي ملي ارايه شده از سوي نوري  در عراق، محكوم آردن اقدامات تروريستي،
ي عرب، حمايت آشورهاي  لي ارايه شده از سوي اتحاديهوفاق م المالكي نخست وزير عراق و طرح

هاي ارايه شده از سوي  ي جهاني از جمله حمايت المللي ميان عراق و جامعه بين عربي از طرح توافق
ي جديدي است آه  ي جهاني مساله المللي ميان عراق و جامعه طرح توافق بين. عربي بود آشورهاي

سپتامبر با  18هاي طوالني است آه قرار است اين طرح  اق طي دورهالمللي از عر منظور حمايت بين به
. آننده اعالم شود حضور آوفي عنان، دبير آل سازمان ملل، مالكي، آشورهاي بزرگ صنعتي و اهدا

شود آه اميدوارم اين  برگزار مي در ابوظبي) يكشنبه(چنين جلسه مقدماتي اين نشست نيز فردا  هم
  . اجرا درآيدطرح تا آخر سال جاري به

يكي از چيزهاي مهم جدول آار دولت عراق  :وي در خصوص سفر نوري المالكي به ايران، بيان داشت
آمكي آه آشورهاي همجوار . امنيتي موجود است ايجاد ارتباط ميان آشورهاي همجوار و اوضاع

ي تروريسم   مسالهاز ورود غير قانوني افراد، انفجارها و توانند به عراق داشته باشند جلوگيري مي
  .است

تهران در حال رايزني و فراهم آردن مقدمات سفر مالكي  هيات عراقي در: ي عراق افزود وزير امور خارجه
سفر مشخص نشده است در صورتي آه شرايط و تدابير الزم در  به تهران است آه هنوز موعد اين

  . بودنشود، انجام اين سفر حتمي نخواهد ها انجام خصوص اين خواسته
شده و اين حق دو الي سه منطقه است آه  ي مناطق مطرح در قانون اساسي مساله: وي ادامه داد

ي پرچم هم به همين گونه است  مساله. تشكيل دهند در چارچوب دولت يكپارچه، حكومت فدرالي را
فدرال وجود ي  در صورتي آه در عراق چندين منطقه. قرار گيرد آه بايد در داخل پارلمان مورد بررسي

تواند در آنار پرچم اصلي آشورش پرچم ديگري هم داشته باشد آه البته  مي داشته باشد، هر منطقه
 توجه به خواست اقشار ملت عراق و با رضايت آنها و بر اساس قانون اساسي عراق انجام اين مساله با
  .خواهد شد

يت در انجام روند سياسي مشروط به خروج آيا موفق ي عراق، در پاسخ به اين سوال آه وزير امور خارجه
اعمال فشارهايي عليه دولت آمريكا از سوي آنگره : داشت نيروهاي آمريكايي از عراق است، بيان

شود و از  عراق و تغيير ماموريت نيروهاي آمريكايي در عراق انجام مي نشيني تدريجي از مبني بر عقب
رود آه  شود و انتظار مي ه نيروهاي عراقي واگذار ميمسووليت امنيتي مناطق عراق ب سوي ديگر عمال

آنها  ي آخر سال جاري تصميمات جديدي از سوي شوراي امنيت در خصوص نيروهاي خارجي و آينده تا
  .عراق قرار گيرد در عراق صادر شود آه البته اين آار آساني نيست و بايد مورد موافقت پارلمان

هنوز مطرح نشده است و عالوه بر آن مساله  اين مساله: گفتي تقسيم عراق  وي در پايان درباره
  .جدايي آردستان عراق نيز هنوز مطرح نيست

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   شهريور19:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ سپتامبر ١٠ - ١٣٨۵ وری شهر١٩ كشنبهی
دو روز تعطيل در ابتدای هفته منتشر شده است روزنامه های امروز تهران که بعد از :بی بی سی

مذاکرات هسته ای دبيرشورای عالی امنيت ملی و مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا را را با 
دعوت از هاشمی رفسنجانی برای شرکت در . اهميت ديده و در صدر اخبار خود منعکس کرده اند

 اطالعات تازه ای درباره مانتوی دختران دانش آموز انتخابات مجلس خبرگان، رفع توقيف روزنامه ايران، و
  .در آستانه بازگشايی مدارس از جمله ديگر اخبار اين روزنامه هاست

، از قول خاوير سوالنا نوشته تا "مذاکرات سوالنا و الريجانی آمريکا را عصبانی کرد" با عنوان کيهان
همين روزنامه از زبان ديپلمات هائی . گرفتمذاکرات برقرار است تحريمی از سوی آمريکا صورت نخواهد 

که نام آنها برده نشده، نوشته سخن سوالنا نشان می دهد اروپا به اين تز آمريکا که تا تعليق انجام 
  . نشود نبايد گفتگوها با ايران را از سر گرفت، اعتقادی ندارد
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ريکا به راه خود می رود و اروپا درست به همين دليل است که اکنون آم"به گفته يکی از اين ديپلمات ها 
آمريکا به دنبال تحريم است و اروپا در پی مذاکره و هر دو هم در تالش برای رسيدن به . به راه خود

  ". هدف خويشند
 روز کش و قوس، سرانجام علی ٣، روزنامه صبح، در راس گزارش های خبری خود نوشته پس از جوان

ينی تاش و جواد وعيدی، در وين با خاوير سوالنا ديدار و الريجانی به همراه دو معاونش علی حس
  .مذاکره کرد
 الريجانی که بيشتر منابع غربی و اروپايی آن را بسيار حساس و - ديدار ديروز سوالنا جوانبه نوشته 

آخرين شانس طرفين برای ادامه مذاکرات ناميدند، در شرايطی برگزار شد که طی روزهای گذشته 
  . بر لزوم آغاز بحث بر سر تحريم ايران در شورای امنيت پا فشرده استامريکا آشکارا 

 نوشته در يک مصاحبه مطبوعاتی از رييس سازمان حفاظت محيط زيست پرسيده شد آيا در رسالت
ای و جلوگيری از خطرات احتمالی زيست محيطی آن ايده و  زمينه دفع آلودگيهای انرژی هسته

 خانم جوادی بعد از توضيحاتی درباره چگونگی توليد رسالترد؟ به نوشته راهکارهائی در ايران وجود دا
وقتی مطالعات محل دفن . بله قطعا: "و دفن زباله های هسته ای در پاسخ اين سئوال گفته است

ما . توانيم اقدام به دفن پسماندهای مربوطه بکنيم پسماندهای ما روشن شد، در فاز بعدی می
  . "اين امر در کشورمان مانند کوير و گنبدهای نمکی داريممحلهای بسياری را برای 

 خبر داده که دادنامه رفع توقيف روزنامه ايران امروز به وکيل مدافع اين روزنامه ابالغ می جوانروزنامه 
  . شود

 گفته است روزنامه ايران امروز با ابالغ رفع توقيف، جوانقهرمان شجاعی وکيل مدافع روزنامه ايران به 
  . ليت حرفه ای خود را از سرخواهد گرفتفعا

روزنامه رسمی خبرگزاری جمهوری اسالمی اوايل خرداد ماه امسال، در پی چاپ کاريکاتوری در صفحه 
  . طنز کودکان هفته نامه آن روزنامه توسط قوه قضاييه توقيف شد

ر در دفتر رئيس مجمع  خبر داده که آيت اهللا مهدوی کنی، دبيرکل جامعه روحانيت مبارز، با حضوکيهان
  . تشخيص مصلحت نظام به طور رسمی از وی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری دعوت کرد

 همين موضوع را در راس اخبار خود آورده و در گزارشی نوشته حضور جمعی از اعضای کارگزاران
رکيب اين هيات، گواه آن جامعه روحانيت مبارز در دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و توجه به ت

است که اکنون رويکرد به اعتدال و پرهيز از افراط گرايی بيش از هر زمان مورد توجه طيف های عقالنی 
  . قرار گرفته است

به نوشته اين روزنامه آنچه بيش از هرچيز در رفتار جريان معتدل روشن است، اصرار به ايجاد ائتالفی 
روزی در انتخابات آتی شود که بيش از دغدغه های جناحی، به عبور است که در آن جريانی قادر به پي

  . کشور از وضع جاری و شکل گيری چشم اندازی مصون از دغدغه های مبتال به کنونی باشد
در حالی که روزنامه های مختلف تهران از مراسم جشن های ديروز که همزمان با سالگرد نيمه شعبان 

هران برپا شده گزارش های مفصلی آورده اند و روزنامه کيهان در زادروز امام زمان در شهرهای ت
گزارشی نشان داده که در دو روزگذتشه ازدحام اتومبيل ها در جاده های منتهی به شمال چنان بود که 

 اشعار بی محتوای بعضی مداحان جمهوری اسالمیتنها با نوروز قابل مقايسه بود به نوشته روزنامه 
ذشته از شبکه های مختلف سيما به مناسبت نيمه شعبان پخش ميشد روحيه که طی دو سه روز گ

شادی و جشن و سرور بسياری از مردم را به نگرانی از اينکه با اين وضعيت به کجا ميرويم و آينده 
  . مجالس مذهبی ما چه خواهد بود تبديل کرد

"  ماه پيشونی و دورت بگردمچشم مست و ابروی کمونی و"به نوشته اين روزنامه تعبيراتی از قبيل 
  . برای امام زمان بسيار نگران کننده است 

 در گزارشی نوشته عدم هماهنگی بين مسووالن آموزش و پرورش و خبرهايی مبنی بر کارگزاران
  . تغيير و عدم تغيير مانتوی دانش آموزان، خانواده و دانش آموزان دختر را بالتکليف کرده است

 چندی قبل يک مقام دولتی گفته بود وی عنوان کرده بود که مانتوی دانش آموزان به نوشته اين روزنامه
گشادتر و بلندتر خواهد شد و وضعيت بومی و منطقه ای در رنگ و مدل مانتو تاثير خواهد داشت در 

حالی که در اطراف تهران که مهاجرپذيرست اين تغييرات در پوشش دانش آموزان تاثير بسياری خواهد 
  .داشت
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