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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(ایران و دولتهای بزرگرژیم 

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

يي ايران  ي هسته آشورهاي درگير در مساله« :ها نوشت خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از ديپلمات
 تهران به سرعت با تعليق غني سازي اورانيوم و بازگشت بر سر ميز مذاآره موافقت آند، اميدوارند آه

  ».اند هايي در صورت خودداري تهران از اين مساله ريزي تحريم اما درعين حال درحال برنامه
  ٢٠٠۶ سپتامبر 23 -١٣٨۵  مهر1شنبه 

كايي ادامه داد، روسيه، آمريكا، خبرگزاري آمري اين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 آينده باحضور مذاآره آنندگان ارشد  برگزاري نشستي ظرف هفته انگليس، فرانسه، آلمان و چين درپي

  .اميدوارند پاسخ ايران را دريافت آنند هر دو طرف هستند و
هاي  تديپلما ي آمريكا در اين زمينه گفت، خارجه نيكالس برنز، معاون امور سياسي وزير امور

هايي بايد در صورت  ي اينكه چه تحريم جمعه به منظور مذاآره درباره ي شش آشور روز رتبه عالي
  .تعليق غني سازي اورانيوم بر اين آشور اعمال شود با يكديگر ديدار و مذاآره آردند خودداري تهران از

اگر ايران قصد تعليق : گفتنيز در نيويورك به خبرنگاران  آمريكا آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه
 41 غني سازي و بازفرآوري و ورود به مذاآرات را نداشته باشد، آنگاه ما اقدامي تحت بند هاي فعاليت

  .ام آه ما چنين آاري را انجام خواهيم داد مطمئن. فصل هفت منشور اتخاذ خواهيم آرد
ت را در اختيار ديپلماسي قرار دهيم؛ اما بهترين فرص خواهيم ما مي: ي آمريكا ادامه داد وزير امور خارجه

  .پايان نيست آه اين زمان بي توانم به شما اطمينان دهم من مي
نيز گفت آه شش آشور پس از آنكه خاوير سوالنا،  فرانسه فيليپ دوست بالزي، وزير امور خارجه

اي عالي امنيت اش با علي الريجاني دبير شور ي اروپا نشست ابتدايي اتحاديه رييس سياست خارجي
  .سر و صدا بگذرد االجل بي را سازنده توصيف آرد اجازه دادند اين ضرب ملي ايران
مشخص نشده است، اما اميدواريم هفته  هيچ تاريخ مشخصي براي ديدار بعدي آن دو: بالزي گفت

  .در چند روز آتي انجام شود آينده اين اتفاق انجام گيرد و اميدوارم اين آار
جمهور ايران براي اولين بار در آنفرانس   هم چنين گفت آه محمود احمدي نژاد، رييسدوست بالزي

ي تعليق مذاآره آند در صورتيكه شرايط عادالنه  درباره خبري روز پنجشنبه گفت آه ايران حاضر است
  .وجود داشته باشد

ها به تعليق   آيا ايرانيهر چه سريعتر ببينيم آه معتقدم آه اهميت دارد: وزير امور خارجه فرانسه گفت
  .تمايل دارند يا خير

ها باز برخورد نكند آنگاه شوراي امنيت با  مشوق ي وي ادامه داد آه اگر ايران در خصوص مجموعه
  .رود ها به پيش مي تحريم

هاي بزرگ درحال بررسي  ديپلماتيك نوشت آه قدرت خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از منبعي
اند آه تهران از  يي و موشكي ايران در صورتي هسته هاي ليه بخشهايي ع اعمال تحريم

  .تعليق پرهيز آند
ي اجالس مجمع  ارشد گروه شش در حاشيه هاي وي آه خواست نامش فاش نشود گفت آه ديپلمات

  .آردند ها مذاآره عمومي سازمان ملل درباره تحريم
  .اند رتبط با بخشهاي بالستيك و موشكي ايرانافراد م ها آاالها، خدمات و محور تحريم: وي ادامه داد

هايي بر مسافرت دانشمندان  امكان دارد تحريم اين خبرگزاري همچنين نوشت عالوه بر تامين تجهيزات
  .تحقيقاتي اين آشور اعمال شود گذاري و هاي سرمايه ايراني و يا برنامه

ن اآراه دارند، معيارهاي محدودتر از آنچه تحريم ايرا ها آه نسبت به حمايت از روس: مقام ياد شده گفت
  .دهند مي خواهد را ترجيح آمريكا مي

ي  اش با جامعه يي ي هسته خواست براي حل مساله ي آلمان نيز از ايران وزير امور خارجه
  .خواند پايان دهد" دوره تعلل"وي  المللي همكاري آند و آنچه را آه بين

ي آلمان هم  ماير، وزير امور خارجه والتر اشتاين فرانك) ايسنا(ن به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرا
هاي ديپلماتيك به انزوا  شد و تاآيد آرد، هدف از تالش چنين خواستار ازسرگيري سريع مذاآرات

  .آشاندن ايران نيست
فع گيري به ن تصميم. تهران با مسوليتش روبرو شود اآنون زمان آن است آه دولت: ماير افزود اشتاين

  .شجاعت است صلح و ثبات سراسر خاورميانه مستلزم
  .خواهم دوره آنوني تعلل را پايان دهد ايران مي از: وي با متهم آردن ايران به طفره روي ادامه داد

روشن از اعتماد را نشان دهد تا بتوانيم با هم به  عالمتي" وي همچنين ابراز اميدواري آرد آه ايران 
  ".نهايت بر سر ميز مذاآره بنشينيم توانيم درآينده نگاه آنيم و ب
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يي  ايران را از حق استفاده از انرژي هسته خواهد ي آلمان گفت آه هيچ آس نمي وزير امور خارجه
پيشنهادي آه در ماه ژوئن به تهران از سوي پنج عضو دايم شوراي  آميز محروم آند و در ادامه به صلح

  .دشد، اشاره آر امنيت و آلمان ارايه
آميز اشاره  يي با اهداف صلح ي انرژي هسته زمينه ماير گفت آه اين مجموعه به حق ايران در اشتاين
  .آند مي

هايي ملموس را  تواند گزينه هاي ديپلماتيك ايران مي تالش از طريق: ي آلمان ادامه داد وزير امور خارجه
  .شد، توسعه دهدشهروندان آن آشور و آل منطقه با اي آه به نفع براي برنامه

يي ايران و کره شمالي را با  هسته اين درحالي است آه سرگئي الوروف حل مساله
  .زور خواستار شده است هاي جمعي جامعه بين المللي و بدون توسل به تالش

« :در مجمع عمومي سازمان ملل گفت ي روسيه ، در سخنراني خود وزير امور خارجه
ما شاهد آن هستيم نتيجه عکس بر  ر جهاني که متاسفانهافزايش اهميت عامل زور در امو

  «.رژيم عدم اشاعه دارد
روسيه براي ايجاد مراکز بين المللي خدمات  الوروف هم چنين اشاره کرد آه پيشنهاد رييس جمهور

مشابه مديران آژانس بين المللي انرژي اتمي و  هاي يي و نيز ايده رساني چرخه سوخت هسته
  .قرار گرفته است" گروه هشت"مورد حمايت سران کشورهاي  مهور آمريکا در اين بارهپيشنهاد رييس ج
يي ايران  ي هسته حل مساله ديپلماتيك را بهترين راه ي چين نيز مذاآرات وزير امور خارجه

  .دانست
اش آه روز جمعه نشست مجمع  چين در سخنراني ي ژائو شينگ، وزير امور خارجه به گزارش ايسنا، لي

چين حفظ يكپارچگي رژيم : يي ايران گفت ي هسته مساله ي مومي سازمان ملل ايراد شد، دربارهع
  .يي مخالف است ي تسليحات هسته را خواستار است و با اشاعه يي ي هسته المللي ضمن اشاعه بين

آرده براي ارتقاي صلح و ثبات خاورميانه آار  آميز اين مساله وي افزود آه چين در جهت حل مسالمت
يي بايد  آميز از انرژي هسته ي صلح آشورها براي استفاده در عين حال حق مشروع: است و تاآيد آرد

  .شان را برآورده آنند مورد احترام قرار گيرد المللي مربوطه مشروط بر آنكه الزامات بين
يي ايران   هستهي ديپلماتيك بهترين شانس براي حل مساله مذاآرات: ي چين اظهار آرد وزير امورخارجه

  .هاست طرف ي است و در جهت منافع همه
و شكيبايي به خرج دهند و به اتخاذ رويكردي  هاي درگير صبر ي طرف چين اميدوار است همه: وي گفت
  .آميز متعهد باشند حل مسالمت دنبال آردن راه پذير ادامه دهند و هم چنان به انعطاف

يي تاآيد و از  ي صلح آميز از انرژي هسته استفاده  ايران براياز سوي ديگر دبيرآل اتحاديه عرب بر حق
  .صهيونيستي در آژانس بين المللي انرژي اتمي انتقاد آرد يي رژيم نپرداختن به مساله هسته

دبيرآل اتحاديه عرب در آنفرانسي خبري آه در  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران عمرو موسي،
: هاي آشتار جمعي گفت خصوص موضع اعراب درباره سالح  برگزار شد درمقر سازمان ملل در نيويورك

يي در منطقه نيازي نداريم و ديگر اينكه  هاي هسته ويژه سالح ما به هيچگونه سالح آشتار جمعي به
  .يي حق همه آشورهاي عضو پيمان منع اشاعه است هسته استفاده آامل از انرژي

يي حقي است آه نبايد به چالش آشيده  هسته آميز از انرژيبنابراين مصارف صلح : وي تاآيد آرد
  .شود

يي صلح آميز حق ايران است؛ چرا آه آنها نيز  هسته هاي داشتن برنامه: دبيرآل اتحاديه عرب ادامه داد
هاي  المللي انرژي اتمي و در چارچوب پيمان منع اشاعه سالح بين تحت نظارت آژانس} اين انرژي را {

  .آنند دنبال مي تي.يپ.يي ان هسته
توانيم فقط درباره  در خاورميانه بپردازيم نمي يي ي هسته خواهيم به مساله اگر مي: موسي ادامه داد

  .يي را نيز مطرح آنيم اسراييل هسته ايران صحبت آنيم؛ بلكه بايد مساله
  

ي فرانسه را در آامپين نشست مشترآي) شنبه(روساي آشورهاي فرانسه، آلمان و روسيه امروز 
  .برگزار آردند
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ي تلويزيوني الجزيره، آنگال مرآل،  از شبكه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه و والديمير پوتين،  صدراعظم آلمان در آنفرانس خبري مشترك با
ميان سه آشور آلمان، فرانسه و روسيه روابط بسيار خوبي حاآم  : داشترييس جمهور روسيه، اظهار
ها   خوبي در تمامي زمينه احترام متقابل شكل گرفته، همچنين ما همكاري است و اين روابط بر اساس

  .داريم با يكديگر
 و ي جهاني بايد درخصوص اعمال فشار جامعه آنيم آه ي ايران احساس مي درخصوص مساله: وي افزود

  .ي داشته باشد گيري متحد يا مذاآره موضع
ي اروپا بايد در ديدارش با الريجاني به توافق  اتحاديه خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي: وي افزود

  .تمامي طرفها باشد، برسد قابل قبولي آه مورد رضايت
ح در لبنان و ايجاد روابط  درخصوص تقويت صل همكاري بين مسكو و برلين و پاريس انجام: مرآل ادامه داد

هم چنين ما از محمود عباس، رييس . مورد بررسي قرار گرفت اش ميان اسراييل و آشورهاي همسايه
آنيم، عالوه بر آن دوست داريم آه لبنان  دولت متحد ملي حمايت مي تشكيالت خودگردان براي تشكيل

www.iran-archive.com 



 هدف نيروهاي يونيفل در جنوب لبنان اين. بر تمامي خاك اين آشور به دست آورد نيز حاآميت خود را
  .است

آشورهاي آلمان، روسيه و فرانسه عليه آشوري  ژاك شيراك نيز در پاسخ به اينكه آيا نشست امروز
ي اروپا قصد توسعه  دانم اما آشورهاي عضو اتحاديه سوال نمي منظور شما را از اين: انجام شده، گفت
  .چ آشوري نيستديدار هم عليه هي روابط را دارند و اين

همانطور آه گفته شد اين ديدار عليه آسي نيست و ما  :مرآل نيز با تاييد اظهارات شيراك بيان داشت
  .ايم اين جا گرد آمده ي روابط خود تنها به منظور توسعه
 روسيه و آشورهاي اروپايي به ويژه فرانسه در  همكاري هاي امروز ما به بررسي: پوتين نيز اظهار داشت

 در اين  ما بيشتر در خصوص همكاري. فضانوردي مربوط بوده است ي هواپيمايي و وص مسالهخص
هاي فضايي  و فرانسه نيز اعالم آرده است آه مايل به شرآت در پروژه ها با هم حرف زديم زمينه

 درصد از سهام اين شرآت را 5ما نزديك به  IDS خصوص خريد سهام شرآت اما در. روسيه است
 اي را در اين باره گردد و روسيه سياست خصمانه اين به مسايل مالي و بانكي بر مي ه البتهخريديم آ

  .هم چنين قصد نداريم آه سياست آلي اين شرآت را تغيير دهيم. آند اعمال نمي
: شرآت مجدد در انتخابات رياست جمهوري گفت ي طرح تغيير قانون اساسي روسيه و پوتين درباره

نيست و از شهروندان روسيه هم به خاطر استقبالي   انتخابات رياست جمهوريزمان مشخصي براي
آنم اما در خصوص تغيير قانون اساسي ما به قانون اساسي فعلي  مي آه از اين انتخابات دارند تشكر

  .گذاريم احترام مي
 اعتماد متقابل در مورد بررسي قرار گرفت و ما به نوعي ي انرژي هم در ديدار امروز مساله: وي ادامه داد

دهد تا ثبات اقتصادي برسيم و هم چنين ما قصد  اعتماد به ما اجازه مي اين. اين ديدارها تاآيد آرديم
  .مساله را هم نداريم سياسي آردن اين

در اين باره دو مالحظه وجود : الدن اظهار داشت ژاك شيراك نيز در پاسخ به سوالي در خصوص مرگ بن
يادداشت سري آه سازمان اطالعات فرانسه در اين خصوص به دستم  نكه خودم ازدارد مالحظه اول اي

مالحظه دوم اينكه . هايي را انجام دهد وزير دفاع خواستم تا در اين باره بررسي داد غافلگير شدم و از
  .اند و توضيحي هم در اين باره ندارم اطالعات هنوز به صورت نهايي تاييد نشده اين

روسيه نوعي نظام تبادل اطالعات با فرانسه دارد و  سازمان اطالعات: صوص بيان داشتپوتين در اين خ
ي تبادل اطالعات در  مساله. اند اي و آارآزموده آنند، بسيار حرفه مي معتقدم افرادي آه در اين بخش آار

 طالعاتياما با اين حال ا. مساله تروريسم و مبارزه با آن بسيار حايز اهميت است مسايلي به ويژه
  .درخصوص اين مساله ندارم

امروز فرصتي دست داده : مذاآره داده شده، گفت ژاك شيراك درخصوص مدت زماني آه به ايران براي
ايران همه چيز بايد از طريق مذاآره حل شود چرا آه اين امر  يي ي هسته آه بگويم در مورد مساله

حل رضايت بخش از  ه دستيابي به يك راههم چنين نسبت ب. مشكل است حل براي اين بهترين راه
  .يي ايران خوشبين هستم ي هسته برنامه ي طريق مذاآره درباره

 و 1701ي  ما در لبنان تنها بر اساس قطعنامه: آرد صدراعظم آلمان نيز با اشاره به اوضاع لبنان تصريح
 و دوست داريم آه لبنان آنيم اين آشور و حفظ مرزها تالش مي اجراي آن، نظارت بر قاچاق اسلحه به

ي اسراييل هم معتقديم اسراييل بايد حق موجوديت  درباره. بدست آورد اش را يك بار ديگر حاآميت
  .داشته باشد

ها خواهان دولتي آزاد و مستقل  مطمئنا لبناني: داشت ي لبنان بيان ژاك شيراك نيز با اشاره به مساله
 آزاد و مستقل به شمار  ي سرزمين خود نداشته باشد دولتيبر تمام هستند اما اگر اين دولت حاآميتي

  .ها حل آرد بايد مساله لبنان را از طريق خود لبناني رود، ما معتقديم نمي
تظاهرات ديروز نوعي بيان دموآراسي بوده : گفت اهللا لبنان اش از جشن پيروزي حزب وي در ارزيابي

ي جزوي از ملت لبنان به شمار   است و نمايندهسياسي اهللا آه يك حزب است و طبيعي است آه حزب
ي دموآراسي چيزي است آه ما براي  حرآت آند و مساله رود هماهنگ با اصول دموآراسي مي

  .خواهيم مي ها و دولتش آن را لبناني
نيروهاي روسيه به : آشورش در لبنان بيان داشت رييس جمهور روسيه نيز با اشاره به حضور نيروهاي

  .روند نه در راستاي حضور در نيروهاي يونيفل به اين آشور مي ها سازي لبنان و بازسازي پلمنظور باز
  

ي  از راه حل ديپلماتيك براي برنامه والديمير پوتين امروز گفت آه روسيه، فرانسه و آلمان به استفاده
  .يي ايران پايبند هستند هسته
  ٢٠٠۶ سپتامبر 23 -١٣٨۵  مهر1شنبه 

از خبرگزاري نووستي، والديمير پوتين، رييس  به نقل) ايسنا(زاري دانشجويان ايران به گزارش خبرگ
: اش و صدراعظم آلمان گفت آنگال مرآل، همتاي فرانسوي جمهور روسيه پس از ديدار با ژاك شيراك و

 راه حل سياسي و ديپلماتيك براي برقراري ثباتي بلند مدت در نقاط ها تعهد مشترآشان را به يك طرف
  .آردند ديگر جهان ابراز

نشست مشترآي را در آامپيني فرانسه  (شنبه(روساي آشورهاي فرانسه، آلمان و روسيه امروز 
  .برگزار آردند

با ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه و والديمير  آنگال مرآل، صدراعظم آلمان در آنفرانس خبري مشترك
ه آشور آلمان، فرانسه و روسيه روابط بسيار خوبي ميان س :پوتين، رييس جمهور روسيه، اظهار داشت
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 خوبي در تمامي  احترام متقابل شكل گرفته، همچنين ما همكاري حاآم است و اين روابط بر اساس
  .داريم ها با يكديگر زمينه

ي جهاني بايد درخصوص اعمال فشار و  جامعه آنيم آه ي ايران احساس مي درخصوص مساله: وي افزود
  .ي داشته باشد گيري متحد موضعيا مذاآره 
ي اروپا بايد در ديدارش با الريجاني به توافق  اتحاديه خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي: وي افزود

  .تمامي طرفها باشد، برسد قابل قبولي آه مورد رضايت
ايجاد روابط  درخصوص تقويت صلح در لبنان و  همكاري بين مسكو و برلين و پاريس انجام: مرآل ادامه داد

هم چنين ما از محمود عباس، رييس . مورد بررسي قرار گرفت اش ميان اسراييل و آشورهاي همسايه
آنيم، عالوه بر آن دوست داريم آه لبنان  دولت متحد ملي حمايت مي تشكيالت خودگردان براي تشكيل

يونيفل در جنوب لبنان اين هدف نيروهاي . بر تمامي خاك اين آشور به دست آورد نيز حاآميت خود را
  .است

آشورهاي آلمان، روسيه و فرانسه عليه آشوري  ژاك شيراك نيز در پاسخ به اينكه آيا نشست امروز
ي اروپا قصد توسعه  دانم اما آشورهاي عضو اتحاديه سوال نمي منظور شما را از اين: انجام شده، گفت
  .ديدار هم عليه هيچ آشوري نيست روابط را دارند و اين

همانطور آه گفته شد اين ديدار عليه آسي نيست و ما  :مرآل نيز با تاييد اظهارات شيراك بيان داشت
  .ايم اين جا گرد آمده ي روابط خود تنها به منظور توسعه
 روسيه و آشورهاي اروپايي به ويژه فرانسه در  همكاري هاي امروز ما به بررسي: پوتين نيز اظهار داشت

 در اين  ما بيشتر در خصوص همكاري. فضانوردي مربوط بوده است اپيمايي وي هو خصوص مساله
هاي فضايي  و فرانسه نيز اعالم آرده است آه مايل به شرآت در پروژه ها با هم حرف زديم زمينه

 درصد از سهام اين شرآت را 5ما نزديك به  IDS خصوص خريد سهام شرآت اما در. روسيه است
 اي را در اين باره گردد و روسيه سياست خصمانه ه مسايل مالي و بانكي بر مياين ب خريديم آه البته

  .هم چنين قصد نداريم آه سياست آلي اين شرآت را تغيير دهيم. آند اعمال نمي
: شرآت مجدد در انتخابات رياست جمهوري گفت ي طرح تغيير قانون اساسي روسيه و پوتين درباره

نيست و از شهروندان روسيه هم به خاطر استقبالي  ست جمهوريزمان مشخصي براي انتخابات ريا
آنم اما در خصوص تغيير قانون اساسي ما به قانون اساسي فعلي  مي آه از اين انتخابات دارند تشكر

  .گذاريم احترام مي
ل در مورد بررسي قرار گرفت و ما به نوعي اعتماد متقاب ي انرژي هم در ديدار امروز مساله: وي ادامه داد

دهد تا ثبات اقتصادي برسيم و هم چنين ما قصد  اعتماد به ما اجازه مي اين. اين ديدارها تاآيد آرديم
  .مساله را هم نداريم سياسي آردن اين

در اين باره دو مالحظه وجود : الدن اظهار داشت ژاك شيراك نيز در پاسخ به سوالي در خصوص مرگ بن
ادداشت سري آه سازمان اطالعات فرانسه در اين خصوص به دستم ي دارد مالحظه اول اينكه خودم از

مالحظه دوم اينكه . هايي را انجام دهد وزير دفاع خواستم تا در اين باره بررسي داد غافلگير شدم و از
  .اند و توضيحي هم در اين باره ندارم اطالعات هنوز به صورت نهايي تاييد نشده اين

روسيه نوعي نظام تبادل اطالعات با فرانسه دارد و  سازمان اطالعات: پوتين در اين خصوص بيان داشت
ي تبادل اطالعات در  مساله. اند اي و آارآزموده آنند، بسيار حرفه مي معتقدم افرادي آه در اين بخش آار

 اما با اين حال اطالعاتي. مساله تروريسم و مبارزه با آن بسيار حايز اهميت است مسايلي به ويژه
  .ص اين مساله ندارمدرخصو

امروز فرصتي دست داده : مذاآره داده شده، گفت ژاك شيراك درخصوص مدت زماني آه به ايران براي
ايران همه چيز بايد از طريق مذاآره حل شود چرا آه اين امر  يي ي هسته آه بگويم در مورد مساله

حل رضايت بخش از  يك راههم چنين نسبت به دستيابي به . مشكل است حل براي اين بهترين راه
  .يي ايران خوشبين هستم ي هسته برنامه ي طريق مذاآره درباره

 و 1701ي  ما در لبنان تنها بر اساس قطعنامه: آرد صدراعظم آلمان نيز با اشاره به اوضاع لبنان تصريح
 آه لبنان آنيم و دوست داريم اين آشور و حفظ مرزها تالش مي اجراي آن، نظارت بر قاچاق اسلحه به

ي اسراييل هم معتقديم اسراييل بايد حق موجوديت  درباره. بدست آورد اش را يك بار ديگر حاآميت
  .داشته باشد

ها خواهان دولتي آزاد و مستقل  مطمئنا لبناني: داشت ي لبنان بيان ژاك شيراك نيز با اشاره به مساله
 آزاد و مستقل به شمار  نداشته باشد دولتيبر تمامي سرزمين خود  هستند اما اگر اين دولت حاآميتي

  .ها حل آرد بايد مساله لبنان را از طريق خود لبناني رود، ما معتقديم نمي
تظاهرات ديروز نوعي بيان دموآراسي بوده : گفت اهللا لبنان اش از جشن پيروزي حزب وي در ارزيابي

ي جزوي از ملت لبنان به شمار  هسياسي است و نمايند اهللا آه يك حزب است و طبيعي است آه حزب
ي دموآراسي چيزي است آه ما براي  حرآت آند و مساله رود هماهنگ با اصول دموآراسي مي

  .خواهيم مي ها و دولتش آن را لبناني
نيروهاي روسيه به : آشورش در لبنان بيان داشت رييس جمهور روسيه نيز با اشاره به حضور نيروهاي

  .روند نه در راستاي حضور در نيروهاي يونيفل به اين آشور مي ها بازسازي پلمنظور بازسازي لبنان و 
  

 ضرب االجل تازه ای برای ایران تعيين می شود
 پرويز کامياب
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 دفتر بی بی سی، واشنگتن 
  ٢٠٠۶ سپتامبر 20 -١٣٨۵ شهریور 29چهار شنبه 
ع عمومی سازمان ملل بالزی، وزیر خارجه فرانسه، که برای نشست مجم-فيليپ دوست:بی بی سی

متحد در نيویورک به سر می برد روز چهارشنبه گفت پنج عضو دایم شورای امنيت و آلمان در حال 
 .مذاکره به منظور تعيين مهلت جدیدی برای ایران هستند

وی از ذکر تاریخ دقيق ضرب االجل جدید به ایران خودداری کرد اما برخی دیپلماتهای غربی در سازمان 
 . خواهد بود) اواسط مهر ماه( گفته اند که مهلت بعدی احتماال اوایل اکتبر ملل متحد

اظهارات وزیر خارجه فرانسه در حالی مطرح می شود که اعضای دایم شورای امنيت تاکنون نتوانسته 
 . اند به توافقی بر سر ایران دست یابند

 31ورانيوم به ايران داده بود روز مهلتی که شورای امنيت در قطعنامه اخيرش برای تعليق غنی سازی ا
 .اوت بدون توجه ايران به سر رسيد

کاندوليزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، اميدوار بود که شورای امنيت اين هفته تشکيل جلسه داده و تحریم 
 .هایی عليه ایران اعمال کند

 .تگوها شدنداما روسيه، چين و فرانسه با اعمال تحریم مخالفت کرده و خواستار ادامه گف
به عالوه ژاک شيراک، رئيس جمهور فرانسه، روز سه شنبه در نيويورک گفته بود که با تعيين ضرب 

االجل برای اعمال تحريم بر ايران مخالف است چرا که به گفته وی بايد اجازه داد گفتگو و ديالوگ مسير 
 .خود را طی کند

این مخالفتها آمریکا را مجبور کرده است که به خواست اروپایی ها و دادن فرصت بيشتر به ایران تن 
 .دهد

وزیر خارجه فرانسه که پس از مالقات با منوچهر متکی همتای ایرانی خود در نيویورک صحبت می کرد 
 .گفت مقام های ایرانی خواستار زمان بيشتری شده اند

عضو دائمی شورای امنيت و آلمان سه شنبه شب در نيویورک طی مراسم شام وزیران امور خارجه پنج 
نتايج گفتگوهای خاوير سوالنا و علی الريجانی را بررسی کردند و آمریکا تحت فشار بين المللی با 

 .خواست اروپا برای ادامه گفتگوها موافقت کرد
 سپتامبر به نمايندگی از سوی 10 و 9خاویر سوالنا، مسؤول سياست خارجی اتحادیه اروپا، در روزهای 

 .  با علی الریجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ایران، مذاکراتی داشت5+1گروه 
نيکوالس برنز معاون سياسی وزارت امور خارجه آمریکا در پایان نشست سه شنبه شب در نيويورک 

د و علت تغيير نظر کشورش در گفت آمریکا از گفتگوهای خاویر سوالنا با علی الریجانی حمایت می کن
 .موافقت با ادامه مذاکرات را رویکرد جدید ایران اعالم کرد

این در حالی است که جيمز جفری مدیر کل خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا ابتدای این هفته در 
والنا خبر گفتگو با بی بی سی فارسی از عدم رضایت ایاالت متحده و اروپا از گفتگوهای الریجانی و س

 .داده بود
 شورای امنيت سازمان ملل بر اعمال تحریم های بين المللی بر ایران در صورت متوقف 1696قطعنامه 

نشدن فعاليت های غنی سازی و فراوری اتمی آن تاکيد دارد اما فرانسه، روسيه و چين که هر سه از 
با تحریم جمهوری اسالمی مخالفت اعضای دائمی این شورا هستند در جریان برگزاری اجالس نيویورک 

 . کرده اند
منابع دیپلماتيک می گویند وزیران خارجه حاضر در نشست نيویورک همچنين مهلت جدیدی را برای ایران 

تعيين کرده اند و تاریخ آن را در دیدار هفته آینده آقای سوالنا و آقای الریجانی به اطالع طرف ایرانی 
  .خواهند رساند

  
  م بين المللي و منطقه ايرويدادهاي مه

  
 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی یک قطعنامه 1981 نوامبر سال 30براساس نامگذاری 

  . امروز روز بين المللی صلح نامگذاری شده است
  ٢٠٠۶ سپتامبر 21 -١٣٨۵ شهریور 30پنجشنبه 

الم کرده سومين سه  اع36/67به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 
شنبه ماه سپتامبر هر سال به عنوان روز جهانی آتش بس، مبارزه با خشونت نام گذاری شده و ملل و 

  .مردم دنيا را دعوت کرده است که با خاتمه تمام خشونتها در طول روز به هم احترام بگذارند
ومی سازمان ملل طی اما پس از برگزاری ستاد سازمان صلح یک روزه توسط جرمی گيلی مجمع عم

  . سپتامبر هر سال برگزار شود21 تصميم گرفت که روز بين المللی صلح 55/282قطعنامه 
بسياری از کشورهای سراسر دنيا مراسم ویژه برای گرامی داشت این روز برگزار می کنند و در برخی 

ر سکوت سپری می کشورها نيز ظهر امروز زنگهای کليساها به صدا در آمده و مؤمنان لحظاتی را د
  .اما برگزاری مراسم ویژه برای چنين روزی هنوز در سطح جهانی گسترش نيافته است. کنند

هدف از گراميداشت این روز پيشرفتهای فردی و اجتماعی در راستای گسترش فرهنگ صلح و تعهد به 
  .صلح پایدار است

  
   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
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برخي از آشورهاي عربي  نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويوركرييس جمهور عراق در 

  .هايشان متهم آرد بحران ي حل و منطقه را به تالش جهت تبديل آشورش به عرصه
  ٢٠٠۶ سپتامبر 23 -١٣٨۵  مهر1شنبه 

مهور ج از خبرگزاري آويت، جالل طالباني، رييس به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
سازمان ملل متحد نسبت به پايان صبر مردم عراق  عراق در سخناني در نشست مجمع عمومي

ها به اين آشور  جوار عراق در جلوگيري از نفوذ ترويست هم نسبت به عملكرد برخي از آشورهاي
  .هشدار داد

اي جلوگيري هر چه بيشتر از مرزهايشان بر جوار مبني بر مراقبت وي ضمن درخواست از آشورهاي هم
دولتش جهت حفظ امنيت و ثبات همسايگان و عدم دخالت در  ها به اين آشور بر تمايل از نفوذ تروريست
  .ها تاآيد آرد امور داخلي آن

گناه را مورد هدف قرار داده و ضمن افزايش بحران  بي هاي تكفيري مردم ها و گروه تروريست: وي افزود
هايي را آه جهت بازسازي  هاي زيربنايي اين آشور دارند تا تالشساختار امنيتي سعي در نابود ساختن

  .رو سازند گيرد، با مانع روبه صلح و دموآراسي صورت مي عراق و برقراري
ها و اقدامات  اراده در برابر اين قبيل فعاليت يي خواست تا با عزم و وي از آشورهاي عربي و منطقه
  .ها به عراق شوند تروريست تروريستي بايستند و مانع نفوذ

طرح آشتي : طرح آشتي ملي تاآيد آرده و افزود ي آشورش در تحقق جمهور عراق بر عزم و اراده رييس
هاي محسوسي دست يافته  عراق قرار گرفته به پيشرفت ملي آه مورد تاييد اآثريت احزاب سياسي
 به اجراي آن اعالم عراق براي مشارآت در اين طرح و آمك است و تمامي احزاب سياسي فعال در

  .اند آمادگي آرده
مشكالت و موانع موجود در خصوص قانون اساسي،  ما در ترسيم طرح فراگير جهت حل: وي تصريح آرد

  .ايم زدايي، پرچم و سرود ملي عراق موفق شده مناطق فدرالي، نفت، شبه نظاميان، بعث
هاي هيات  گزارش : آرد و عنوان داشتتاآيد وي بر عاري بودن آشورش از هر گونه سالح آشتار جمعي

  .سازمان ملل متحد نيز اين امر را اثبات آرد
ي عراق جهت  ي اين آميته از بودجه عراق و استفاده المللي در ي بين طالباني با اشاره به فعاليت آميته

 در شرايطي آه مردم: هاي آشتار جمعي اظهار داشت سالح هاي مربوط به آشف تحقيقات و بازرسي
هايش را با استفاده  دارند اين آميته يا بايد منحل شود و يا اين آه فعاليت ها نياز آشورمان به اين بودجه

  .ي عمومي سازمان ملل متحد انجام دهد بودجه از
نيروهاي مسلح عراق به سطح مطلوبي  عملكرد: وي در خصوص وضعيت نيروهاي مسلح عراق گفت

  .شود نيروهاي اشغالگر در عراق فراهم مي ي پايان حضوررسيده و به طور تدريجي شرايط برا
شرايط آنوني تحكيم و تقويت نيروهاي عراقي به  ترين موضوع از نظر دولت عراق در مهم: وي افزود

با تروريسم و حمايت از ثبات و امنيت آشور را داشته باشند  يي است آه اين نيروها قدرت مبارزه گونه
  .زماني براي خروج نيروهاي خارجي از عراق فراهم شود تا شرايط جهت تعيين جدول

  
هاي  است آه مسووليت استان ميسان سومين استان عراقي: وزير امنيت ملي عراق تاآيد آرد

  .شود اش به نيروهاي عراقي واگذار مي امنيتي
  ٢٠٠۶ سپتامبر 23 -١٣٨۵  مهر1شنبه 

از خبرگزاري آويت، شيروان الوائلي، وزير امنيت  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي امنيتي عراق،  ي تنظيم شده در طرح براساس برنامه: داشت ملي عراق در جمع خبرنگاران اظهار

ميسان به عنوان سومين استان عراقي پس از استان المثني و ذيقار به  هاي امنيتي استان مسووليت
  .واگذار خواهد شد نيروهاي عراقي

ي امنيتي اين استان را به نيروهاي عراقي  پرونده هاي آينده نيروهاي انگليسي طي هفته:  افزودوي
  .آنند واگذار مي

  .جنوبي عراق مستقر هستند در حال حاضر حدود هفت هزار نيروي انگليسي در مناطق
 نيمي از نشيني حدود انگليس مبني بر عقب منابع نظامي نيروهاي چند مليتي چندي پيش از تصميم

  .ي ميالدي خبر دادند آينده نيروهاي اين آشور از عراق در اواسط سال
شيخ فاضل ابو اصيبع، از روحانيون عراقي به : آرد از سوي ديگر يك منبع امنيتي در استان نجف اعالم

  .توسط افراد ناشناس مورد هدف قرار گرفته و ترور شد هنگام خروج از منزلش در شهر نجف
تروريست وابسته به گروه جهاد در سرزمين دو  ع عراق نيز روز شنبه از آشته شدن پنجوزارت دفا
  .ي موصل خبر داد عراق در منطقه ي تشكيالت القاعده در يي، شاخه رودخانه

نيروهاي ارتش  : خبرنگاران اظهار داشت محمد العسگري، سخنگوي رسمي وزارت دفاع عراق در جمع
واقع در موصل پنج مظنون تروريست وابسته به اين  ي روستاي سلمان هاي گسترده عراق در عمليات
  .گروه را آشتند

از رهبران اين جنبش نيز در بين آشته شدگان  جاسم محمد الجبوري، ملقب به ابو حذيفه،: وي افزود
  .است

مريكايي با هاي مسلحانه بين نيروهاي آ از درگيري ي عمليات پليس عراق در استان نينوا نيز رييس اداره
  .داد يك گروه شبه نظامي در غرب موصل خبر
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بمب در مسير گشتي نيروهاي آمريكايي در اين  ها پس از انفجار يك وي تاآيد آرد آه اين درگيري
  .منطقه روي داد

آمريكايي بر فراز اين منطقه حضور يافته و اين منطقه  آوپترهاي نيروهاي براساس گزارش شاهدان هلي
  . قرار دادندرا مورد هدف

منطقه را بسته مانع خروج ساآنان اين منطقه از  هاي ها و خروجي نيروهاي آمريكايي نيز تمامي ورودي
  .منازلشان شدند

نيز گزارش داد آه يك ژنرال ارتش انگليس به ناتواني  - ي عربي  چاپ امارات متحده-ي دارالخليج  روزنامه
  .ي زندانيان عراقي اعتراف آرد رش مبني بر شكنجهتحت ام خود در ممانعت از اقدام سربازان

 نظامي انگليس آه به منظور  ي دادگاه جلسه در: اين روزنامه به نقل از منابع آگاه انگليس نوشت
به ارتكاب جنايات جنگي در عراق تشكيل شده بود ژنرال  ي چند تن از سربازان انگليسي متهم محاآمه

ي زندانيان  ان تحت امرش بدون توجه به دستورات وي اقدام به شكنجهسرباز جرج مندوآا اعتراف آرد آه
  .بسيار نامناسب نمودند در شرايطي

الجبوري، رهبر گروه شورشي انصار السنه به  اعالم آرد منتصر) شنبه(تلويزيون دولتي عراق امروز 
  .دستگير شده استبغداد در استان ديالي و شهر مقداديه   آيلومتري شمال80همراه دو دستيارش در 

شود و تاآنون مسووليت بسيار از  در عراق ياد مي از انصار السنه به عنوان دستيار و همكار القاعده
  .انتحاري در عراق به اين گروه نسبت داده شده است هاي گذاري ها و بمب ربايي آدم

هاي  ار گذاشته شده در گالنبر اثر انفجار دو بمب آ ي تلويزيوني الجزيره اعالم آرد، در همين حال شبكه
  . تن ديگر زخمي شدند34 تن آشته و 31شهرك صدر بغداد  حامل نفت سفيد در يك پمپ بنزين در

اي آه در يك  تسنن موسوم به جندي الصحابه در بيانيه خبرگزاري شينهوا نيز اعالم آرد يك گروه از اهل
  .را برعهده گرفتمسووليت انفجار در شهرك صدر  پايگاه اينترنتي منتشر شد

اي در عراق منتشر شد  تصاويري از آشتن گروگان ترآيه در يك اطالعيه آه به همراه نوار ويديوئئ از
  .آننده به اين گروگان رهبر القاعده در عراق بوده است دار شليك آمده است آه فرد نقاب

 جانشين ابومصعب الزرقاوي ابو حمزه المهاجر، اين اولين حضور علني از ابو ايوب المصري، معروف به
  .بوده است

  .جزييات بيشتري از اين فيلم منتشر نشده است .در اين اطالعيه آمده است آه اين فيلم قديمي است
اند و فرد شليك آننده آه در وسط قرار  ايستاده هاي سفيد و قرمز در پشت اين گروگان سه مرد با نقاب

سپس گروگان مزبور . آند اي را به زبان عربي قرائت مي هاطالعي شود المصري است گرفته و گفته مي
ي اين گروگان، فرد مزبور سه بار به سر گروگان  پس از پايان اطالعيه. خواند مي اي را به ترآي اطالعيه
  .آند مي شليك

ي صدام  ي محاآمه ي دادگاه جنايي عراق ويژه شده از سوي ديگر قاضي عبداهللا العامري، قاضي برآنار
 تاآيد آرد آه - چاپ لندن -ي الشرق االوسط  وگوي تلفني با روزنامه گفت ي االنفال در خصوص پروندهدر 

  .دليل بوده است مرتكب نشده و برآناري وي بي هيچ اشتباهي
  .تدبير و عجوالنه دانست اش را اقدامي بدون گيري براي برآناري وي تصميم
سربازان عراقي از انجام وظيفه در مناطقي غير از  فتي نيروهاي آمريكايي در عراق نيز گ فرمانده

  .آنند مناطق مشخص شده خودداري مي
 سرباز براي اعزام به ديگر مناطق 3000درخواست  اش دولت عراق براي تحكيم توان نظامي: وي گفت

شان امتناع  هايي خارج از مناطق مشخص شده به گردان داشته، اما سربازان عراقي از پيوستن
 هزار سرباز عراقي در بغداد مشغول انجام 9سرباز آمريكايي در آنار   هزار15در حال حاضر . نندآ مي

  .باشند وظيفه مي
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  يکم مهر:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ سپتامبر 23 -١٣٨۵  مهر1شنبه 

زارش های اصلی خود را به آغاز سال تحصيلی تازه روزنامه های اولين روز هفته در تهران عکس ها و گ
اختصاص داده و به مناسبت سالگرد حمله نظامی ارتش عراق به ايران و هفته جنگ مقاالتی درباره 

  .جنگ نوشته اند
تعيين ضرب االجل برای ايران در پرونده هسته ای، تحقيق و تفحص مجلس درباره تخلفاتی که در 

دها تومان هزينه بدون سند کشف شده است و آزمايش سالح های تازه ای شهرداری رخ داده و ميليار
  .در رزمايش جنوب کشور از ديگر گزارش های اين روزنامه هاست

  .  در گزارشی از اول مهر با عنوان بوی مهر آمد خبر داده استآينده نو
رسيدن به مرز هوای تهران در آستانه بازگشايی مدارس در حال :  در گزارشی نوشتهاعتماد ملی

تردد انواع . خطرناک توصيف شده است، افزايش ترددها در پايتخت همچنان به قوت خود باقی است
دست   به  ها دست فرسوده در اين ابرشهر، در کنار حجم انبوه موتور سيکلت خودروهای فرسوده و نيمه

  .  درصد آلودگی پايتخت را توليد کنند٨٠اند تا  هم داده 
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 درصدی ترافيک اول مهر همزمان با آغاز سال ٣٠ شهردار تهران از افزايش ریهمشهبه نوشته 
 دستگاه اتوبوس، تردد شهروندان کمتر دچار ٧٠٠تحصيلی جديد خبر داد و اظهار اميدواری کرد با ورود 

  . اختالل شود
ايران در  ضمن اشاره به آغاز پائيز و سال تحصيلی به مناسبت سالگرد جمله ارتش عراق به آفتاب يزد

 نيز در چند مقاله به اين روز کارگزاران.  از دالوری های ايرانيان در اين جنگ ياد کرده است١٣۵٩سال 
اشاره کرده و به يادآورده که دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در زمانی زمام امور را به دست گرفته که 

حمد خاتمی زمانی آغاز به هشت سال بعد دولت م. جنگ به بسياری از زير ساخت ها لطمه زده بود
  .کار کرد که درآمد نفت در پاين ترين حد خود قرار داشت

 در گزارش اصلی خود نوشته کشورهای مذاکره کننده با ايران بار ديگر به عنوان پيش شرط همبستگی
اره  مهر به ايران مهلت دادند تا نظر روشن خود را در ب٩مذاکره تعليق غنی سازی را خواستار شدند و تا 
  . بسته پيشنهادی و تعليق غنی سازی اعالم دارد

پنج عضو شورای امنيت به همراه آلمان و ايتاليا به اين نتيجه رسيدند که قبل از : همبستگیبه نوشته 
مقامات اروپايی و آمريکايی حاضر در . تحريم زمان بيشتری را برای متقاعد کردن ايران صرف کنند

آمريکا و موافقانش با دادن زمان برای حصول نتيجه نهايی به ايران نشست اعالم کردند که اگر چه 
موافقت کردند ولی در عين حال تهديد کردند که اگر ايران در اين مدت پاسخ روشنی ندهد تحريم ايران 

    .را در دستور کار قرار خواهند داد
والنا، رييس بخش سياست  در صدر اخبار خود از اختيار تام کشورهای اروپايی به خاوير سآفتاب يزد

خارجی اتحاديه اروپا، برای مذاکره از سوی اين کشورها خبر داده و در حالی که نوشته فرانسه و آمريکا 
هوادار تعيين مهلتی تا روز ششم آبان به ايران هستند، اضافه کرده که روسيه گفته است تعيين ضرب 

  .االجل را الزم نمی داند
د از زبان محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، نوشته خطری ايران را  در عنوان اصلی خوآينده نو

  . تهديد نمی کند
به نوشته اين روزنامه، آقای احمدی نژاد در ديدار با گروهی از اهل رسانه های همگانی اظهار داشته 

  .که حمله نظامی به ايران يک بلوف است
ور انواع هواپيماهای بدون سرنشين همچون صاعقه،  در گزارشی از مانور ارتش نوشته در اين مانجوان

قائم، خاتم، سهند، صياد، مرصاد و ابابيل که توسط وزارت دفاع ساخته شده، انواع نفربرهای بهينه 
سازی شده، تانک ها، سامانه های پرتاب موشک هايی چون تاو و کاتيوشا در معرض ديد حاضران قرار 

  . گرفت
 ساعته هواپيمای حامل وزير راه خبر داده که از تهران عازم شيراز بود تا  خبر از تاخير حدود سهرسالت

  .در جلسه مديران محلی برای گشودن گره در بحران راه های استان فارس شرکت کند
 دقيقه تاخير در فرودگاه ۴۵ ساعت و ٢ وزير راه و ترابری پس از آن که پروازش با رسالتبه نوشته 

اين تاخيرها ناشی از حادثه مشهد و خروج : ن نشست به خبرنگاران گفتشهيد دستغيب شيراز به زمي
  .هواپيمای حادثه ديده از ناوگان است، اين تاخيرها تا مدتی ادامه خواهد داشت

 آمريکايی در روزهای گذشته -در ادامه گزارش هايی که درباره سفر سياحتی انوشه انصاری، زن ايرانی
ساکنان شهرهای مختلف ايران در :  در گزارشی نوشتهتگیهمبسدر مطبوعات ايران چاپ شد، 

المللی را تماشا کنند که انوشه   توانند عبور ايستگاه فضايی بين نخستين ساعات امروز در حالی می
  . انصاری، نخستين ايرانی فضانورد يکی از ساکنان اين ايستگاه است

ا اشاره به اين که ايستگاه فضايی به ، سردبير ماهنامه نجوم و منجم آماتور بهمبستگیبه نوشته 
به مدت چند دقيقه قابل ) بدون نياز به تلسکوپ و ساير ابزار رصدی(دليل نور زياد با چشم غير مسلح 

 کيلومتری زمين در مداری نزديک به ۴٠٠المللی در  ايستگاه فضايی بين: مشاهده است، اظهار داشت
  .دايره است و گردش می کند

  
   شهريور30: ی تهرانمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ سپتامبر 21 -١٣٨۵ شهریور 30پنجشنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران در پايان هفته گزارش هايی درباره آغاز مدرسه برای سال :بی بی سی

سخنرانی های روسای جمهور ايران و آمريکا در اجالس ساالنه مجمع . اولی ها دارند که امروز است
ديک شدن ماه رمضان و احتمال رويت هالل ماه و تغيير تقويم و وعده های عمومی سازمان ملل، نز

  .مسئوالن درباره ارزانی ارزاق عمومی در اين ماه از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 با چاپ عکس هايی از جورج بوش و محمود احمدی نژاد روسای جمهور ايران و آمريکا کارگزاران

را مناظره غيرمستقيمی خوانده که آقای احمدی نژاد پيشنهاد آن را کرده سخنرانی های ديروز آن دو 
  . بود

اين روزنامه در عين حال نوشته مناظره برای زمانی است که مذاکره ای در کار نباشد و همين امر نشان 
دهنده شکاف عميق ديدگاه های جورج بوش و احمدی نژاد نسبت به نظم جهانی و عدالت جهانی 

دالت را از منظر توزيع قدرت جهانی براساس قابليت های هر کشور برای تحميل اراده بوش ع. است
به . تعريف کرد و احمدی نژاد عدالت را به مثابه حق برابر همه کشورها برای اعمال اراده، تصوير کرد

ن همين علت بوش صراحتا به دولت ايران تاخت اما احمدی نژاد، نظمی را که دولت آمريکا در قالب آ
  . عمل می کند، نقد کرد
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 خبر داده که دانش جعفری وزير امور اقتصادی و دارايی در نشست ساليانه بانک جهانی جوانروزنامه 
و صندوق بين المللی پول، از اين مراکز بين المللی پولی دعوت کرده تا در بخش انرژی هسته ای ايران 

  . سرمايه گذاری کنند
ان گفته ما از سرمايه گذاری های بانک جهانی واعضای آن در کليه حوزه  وزير دارايی ايرجوانبه نوشته 

های مربوط به تکنولوژی انرژی های پاک و با کربن پايين از جمله استفاده از منابع گازطبيعی، انرژی 
  .هسته ای و انرژی های تجديدپذير در ايران استقبال می کنيم

ری را در راس اخبار خود آورده و پرسيده ايرانی يا  گزارشی از سفر فضايی خانم انوشه انصااعتماد
  . آمريکايی مساله اين است

 هر چند که خانم انصاری نتوانست پرچم زادگاهش را با خود به فضا ببرد اما در اين اعتمادبه نوشته 
ر هفته تمام گزارش ها با اشاره به ايرانی بودن او منتشر شد و همين تصوير مناسبی از ايران در براب

  .چهره ها گشود
بيش تر روزنامه های امروز صبح با اشاره به اين که از امروز يک ميليون و دويست هزار دانش آموز کالس 

اولی به مدرسه می روند، در صدر اخبار خود عکس ها و گزارش ها و کاريکاتورهايی چاپ کرده اند که 
  .  می شودمربوط به ازدحامی است که هر از اين روز بر خيابان ها حاکم

تنبيه بدنی و روانی   در گزارش اصلی خود از قول يکی از مقامات آموزش و پرورش نوشته همبستگی
ريزی کرديم  گيرد که دچار تنش عصبی هستند که در اين حالت برنامه  اصوال توسط معلمانی صورت می

  . اين معلمان تدريس نکنند و به بخش اداری منتقل شوند
 با تاکيد بر اين که معلمانی که دارای مشکالت روحی هستند همبستگیشته آقای عباس رهی به نو

  . بدنی در آموزش و پرورش نيستيم ما منکر تنبيه: شوند، گفت از تدريس کنار گذاشته می 
 در مقاله ای با اشاره به نزديک بودن ماه رمضان از گرانی کاال ها انتقاد کرده و پرسيده کدام رسالت

حاديه های توليدی را موظف به توليد متناسب با بازار کرده و کدام دستگاه چه دستگاه دولتی ات
  برخوردی با متخلفان کرده است؟ 

ای هر ساله و تکراری است، مهار قيمت ها نيازمند  قصه ” مناسبتی“ قصه گرانی رسالتبه نوشته 
است که بايد عزم جدی مسئوالن است؛ تک رقمی کردن تورم در طول برنامه چهارم هدفی کمی 

  شود؟ محقق شود و آيا با اين روند افزايش قيمتها هدف مذکور محقق می 
 گفته است بيش خراساندر آخرين روزهای تعطيالت تابستانی رييس سازمان ملی جوانان به نوشته 

) کنار کامپيوتر، تلويزيون و استراحت( درصد جوانان اوقات فراغت خود را به صورت فردی و غيرفعال ۶٢از 
  .سپری می کنند، در حاليکه شيوه جمعی فعال مطلوب ترين شيوه گذران اوقات فراغت است

حجت االسالم حاج علی اکبری که بعد از روی کار آمدن دولت تازه رياست سازمان ملی جوانان را به 
 عمده آسيب:  درصد برشمرد و ادامه داد٢١عهده گرفته شيوه جمعی گذران اوقات فراغت را کمتر از 

  .های نسل جوان ناشی از اوقات فراغت برنامه ريزی نشده و شيوه فردی غيرفعال است
 خبر داده جوان قاتلی که ديروز صيبح قرار بود در زندان اوين به دار آويخته شود بعد از آن  آينده نوروزنامه

  .يافتکه با نواختن نی محزونی حاضران را متاثر کرد با رضايت خانواده مقتول از مرگ نجات 
 سينا که مرتضی را به قتل رسانده و محکوم به قصاص شده بود پای دار تقاضا کرد  آينده نوبه نوشته

  .به عنوان آخرين خواسته اش به او اجازه بدهند نی بزند، آن گاه شروع به زدن آهنگی غمگين کرد
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