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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(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 گزينه هاى زيادى بعد از ارجاع پرونده پيش رو داريم
  ٢٠٠۵ اآتبر ٨ - ١٣٨۴ مهر ١۶شنبه 

 محمد سعيدى، معاون سازمان انرژى اتمى ايران
ه اين است آه هيچ يك از دو طرف اروپا و ايران درخصوص پرونده هسته اى به سمت تهديد عاقالن:ايرنا

توصيه ما اين است .نروند و به دنبال راه حل عاقالنه از طريق مذاآره باشند، زيرا اين راه حل وجود دارد
نگرانى آه بهترين راه حل پيدا آردن مسيرهاى مناسبى است آه براى حل موضوع وجود دارد، تا هم 

هاى اروپا برطرف شود و هم حقوق ما براساس ماده چهار ان پى تى براى توليد سوخت هسته اى 
اگر اين موضوع به خوبى با راه حل هاى عملى و منطقى و حقوقى و فنى حل شود، . آامًال حفظ شود

. آمريكا خواهد بودنتيجه مثبت اين گفت وگوها و تعامل هم به نفع ايران و هم به نفع اروپا و هم به نفع 
همان طور آه اروپا گزينه هايى را براى برخورد در اختيار دارد، جمهورى اسالمى ايران نيز گزينه هايى 

اگر اروپا . دارد آه گرچه ممكن است گزينه هاى ما قوى تر از آنها نباشد، اما ضعيف تر از آنها نيز نيست
البته اميدوارم . يش رو داريم آه آن را اجرا مى آنيمبخواهد مسئله را تند آند، ما گزينه هاى زيادى  پ

اروپا دست به چنين اقدامى نزند و مجموعه عاقل در اتحاديه اروپا نگذارند بخش تندرو داخل اين اتحاديه 
اگر بخش تندرو اتحاديه اروپا بخواهد مسير تند و مقابله اى را با ايران انتخاب . اين مسير را دنبال آند

ارش موضوع به شوراى امنيت، قطعًا ما از گزينه هاى خود استفاده مى آنيم و گزينه هاى آند، نظير گز
ما براى گزينه هايى آه اروپا مى تواند براى خود انتخاب آند، گزينه هاى . مناسبى نيز در اختيار داريم

هد شد آه اگر بحث شوراى امنيت مطرح شود، فضا به گونه اى تند خوا. مناسب را پيش بينى آرده ايم
ما تا نشست ماه نوامبر شوراى حكام . گرچه به نفع ما نخواهد بود، اما قطعًا به نفع اروپا نيز نخواهد بود

رايزنى هاى گسترده با روسيه، چين، آشورهاى غيرمتعهد و حتى برخى آشورهاى اروپايى خواهيم 
ما . ى مورد قبول نيستاز نظر جمهورى اسالمى ايران براى بازگشت به مذاآرات، پيش شرط. داشت

فكر مى آنيم بهترين مسير براى حل موضوع هسته اى ايران مسير گفت وگو و تعامل با پذيرش حفظ 
غالب آشورهايى آه در نشست سپتامبر شوراى حكام حضور داشتند، حتى . حقوق دو طرف است

ترين راه براى حل اين آشورهايى آه راى موافق به قطعنامه دادند، به اين مسئله تاآيد داشتند آه به
درخصوص وضعيت پرونده هسته اى ايران در نشست ماه نوامبر شوراى حكام، . موضوع مذاآره است

البته ممكن است . مجموعه اتحاديه اروپا تمايل دارد اين موضوع از طريق تعامل و گفت وگو حل شود
موعه اتحاديه اروپا قائل بر اين برخى آشورها باشند آه بخواهند مسير مقابله را انتخاب آنند، اما مج

جمهورى اسالمى ايران هيچ وقت مذاآرات را يك طرفه . است اين موضوع از طريق مذاآره حل شود
مهم اين است آه ما در ماه نوامبر مسائل باقى مانده را از طريق گفت وگو و . قطع يا نقض نكرده است

بى در همكارى هاى ما با آژانس در حل همكارى با آژانس حل آنيم و فكر مى آنيم پيشرفت مناس
از طرف ديگر تعامل و گفت وگو با آشورها مى تواند بهترين . مسائل باقى مانده به وجود خواهد آمد

. مسير براى حل مسئله باشد و هيچ آس نمى تواند بگويد آه در ماه نوامبر شرايط چگونه خواهد بود
ط صدور اين قطعنامه و عملكرد تيم جديد هسته اى بايد درباره ارتبا. چه بسا وضعيت تغيير اساسى آند

گفت آه تيم مذاآره آننده جديد اساسًا تاآنون هيچ مذاآره اى به جز مذاآرات نيويورك آه دآتر 
آنچه آه به وقوع پيوسته تعامل و همكارى ما با . الريجانى با سه وزير اروپايى داشت، انجام نداده است

 .  از قبل بوده و اآنون هم ادامه دارد و اختالفى نيز در آن وجود نداردآژانس بوده است و فرآيندى
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 اظهارات دبيرکل اتحادیه عرب درباره عراق 
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عراق به رفع تمامی )  مهر 23(اکتبر  15دبير کل اتحادیه عرب با ادعای اینکه برگزاری همه پرسی 
عراق به زودی با خطر جنگ : مشکالت این کشور کمک نمی کند، دراظهارات تحریک آميز مدعی شد

 . داخلی مواجه می شود
" سی. بی.بی " به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، عمرو موسی درگفتگو با رادیو 

 .  نزاع جنگ داخلی مواجه خواهد شدعراق به زودی با خطر: ادعا کرد 
 .دبيرکل اتحادیه عرب این سخنان را یک هفته قبل ازبرگزاری همه پرسی ابراز داشت

اوضاع عراق به : عمروموسی درادامه این اظهارات که سعی در بزرگنمایی مشکالت عراق داشت، افزود
 امکان دارد که شعله ورشود حدی بحرانی است که خطر واقعی بروز جنگ داخلی دراین کشورهر لحظه
 .هرچند که بعضی ها براین باورند که این جنگ درحال حاضردرحال وقوع است
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درحالی که منابع خبری اعالم کردند امروزهياتی ازدیپلمات های اتحادیه عرب به منظور فراهم کردن 
نمی : فت روانه این کشورمی شوند،عمرو موسی  گ" آشتی ملی عراق"مقدمات برگزاری کنفرانس 

 . توانيم نسبت به اوضاع عراق که از تقسيمات ، اختالفات و درگيری ها رنج می برد ، بی تفاوت باشيم
من هيچ کس را به شکلی : وی با رد اینکه گروه خاصی را مسئول اوضاع نا آرام عراق قلمداد کند، افزود

 . خاص محکوم نمی کنم
 درعراق هيچ استراتژی و جهت گيری واضحی ازسوی عمروموسی درپایان سخنان خود با اعالم اینکه

 .  گروه های عراقی وجود ندارد ، تاکيد کرد باید موضعی واضح و روشن ازسوی این گروه ها اتخاذ شود
درعراق را برای حل )  مهر23(  اکتبر 15وی همچنين تایيد قانون اساسی ازطریق برگزاری همه پرسی 

 .تمام مشکالت این کشورکافی ندانست
شایان ذکر است،هفته پيش که تصميم دبيرکل اتحادیه عرب برای سفر به عراق جهت برگزاری 

اعالم شد، بسياری ازگروه های عراقی تاکيد کردند هيچ درگيری و اختالفی " کنفرانس آشتی ملی"
 .ميان عراقی ها وجود ندارد که نياز به برگزاری چنين کنفرانسی باشد

 عراق با تاکيد بر اینکه هيچ اختالف و درگيری ميان گروه های عراقی مجلس اعالی انقالب اسالمی
وجود ندارد، در واکنش به تصميم اتحادیه عرب برای برگزاری کنفرانس آشتی در عراق تصریح کرد نيازی 

 .به کنفرانس آشتی نداریم
راق پرداخته و طی روزهای اخير شماری ازمقامات عرب دراظهاراتی تحریک آميز به بزرگنمایی حوادث ع

نسبت به  خطروقوع جنگ داخلی هشدار داده اند، برخی از این مقام ها ایران را به دخالت در امور 
داخلی عراق متهم کردند که با واکنش تند مقامات عراقی روبرو شد و این اتهامات را بی پایه واساس 

 مبنی بر دخالت ایران تاکيد کرد دانستند، ابراهيم جعفری نخست وزیر عراق با رد اتهامات مقامات عرب
 .تهران و بغداد به حدی روابط مستحکم دارند که به آن افتخار می کنيم

  
 مجمع ملی عراق سفر دبير کل اتحادیه عرب به بغداد را مشروط کرد 
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س آشتی ملی ندارد و سخنگوی دولت و مجمع ملی عراق تاکيد کردند این کشور نيازی به کنفران
 . دبيرکل اتحادیه عرب برای ورود به عراق باید موضوع کنفرانس را تغيير دهد

سخنگوی دولت عراق در پاسخ " ليث کبه " به نقل از خبرگزاری فرانسه، "  مهر" به گزارش خبرگزاری 
با "  عراقکنفرانس آشتی ملی " دبيرکل اتحادیه عرب برای برگزاری "  عمرو موسی" به درخواست 

نظارت این اتحادیه درعراق گفت کشورش نيازی به برگزاری چنين کنفرانسی ندارد بلکه به سازمان و 
موسسات دینی نيازمند است که ریختن خون عراقی ها و از بين بردن دارایی های مردم  این کشور را 

 .تحریم کند
ه وارد بغداد شد تا زمينه را برای این درحالی است که روزگذشته هيئتی اعزامی از سوی این اتحادی

 .به عراق آماده سازد " عمروموسی"ورود سفر 
این اتحادیه و دبيرکلش  دربرابر : مجمع ملی عراق نيز در بيانيه ای با انتقاد از اتحادیه عرب یاد آور شد 

ارنظری جرایم درعراق و حتی پس از آنکه زنان وکودکان هدف حمله قرارگفتند سکوت کردند و هيچ اظه
 .نکردند

مجمع ملی عراق با وضع شروطی برای ورود عمروموسی به عراق تاکيد کرد انجام سفر وی به عراق 
منوط به اجرا درآمدن شروطی از جمله محکوميت صریح تروریسم،عدم به کارگيری اصطالح آشتی، 

 .محکوم کردن حزب بعث و عدم دعوت به آشتی با این حزب خواهد بود 
کنفرانس درنشست وزرای امورخارجه عرب در جده که با موضوع عراق برگزارشد به توافق برگزاری این 

 .کشورهای شرکت کننده رسيد
 .عمروموسی اخيرا درسخنانی درباره بروز جنگ داخلی قریب الوقوع در این کشور هشدارداده بود

فترجدید سازمان ملل ليث کبه در کنفرانس مطبوعاتی خود همچنين ازگشایش دفتر اتحادیه اروپا و د
 .متحد دربغداد خبرداد 

اتحادیه اروپا پيش ازاین، بازگشایی دفتری را در بغداد از مقامات عراقی درخواست کرد که بنا بر این 
 . کارمند در این شهر شروع می کند20درخواست ، به زودی  این دفتر تقریبا با 

متحد نيز که درحال حاضر دفتری بزرگ در سخنگوی ابراهيم جعفری همچنين اعالم کرد سازمان ملل 
وی در ادامه تاکيد کرد ما ازمدت ها پيش . بغداد دارد در صدد است تا مقرعظيم دیگری درعراق بنا نهد 
 .از اتحادیه عرب نيز خواستيم که درعراق دفتری تاسيس نماید

د واقع شده است دو شایان ذکراست ؛ مقرسازمان ملل متحد که درخيابان القنات در بخش شرقی بغدا
 . تن از کارمندان این سازمان کشته شدند22سال پيش مورد حمله قرار گرفت که در پی آن 

  
 تالش براى آشتى ملى در عراق
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در حالى آه ارتش آمريكا پايان عمليات نظامى خود را در غرب عراق اعالم مى آند، گروهى از : شرق
به گزارش خبرگزارى .  عرب به عراق اعزام شده اند تا مقدمات يك آشتى ملى را فراهم سازنداتحاديه

اين . را اعالم آرد» مشت آهنين«فرانسه، ارتش آمريكا ديروز در بيانيه اى پايان عمليات موسوم به 
ق با عمليات شنبه گذشته در مناطق مختلفى از استان سنى نشين االنبار واقع در مناطق مرزى عرا
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ارتش » سعده«در ادامه اين بيانيه با تاآيد بر ايجاد چندين پايگاه جديد در منطقه . سوريه آغاز شده بود
آمريكا مدعى شد اين پايگاه ها به جلوگيرى از نفوذ عناصر القاعده از مرزهاى سوريه به خاك عراق آمك 

 تن از شورشيان آشته ۵٠ همچنين در بيانيه مذآور اعالم شد طى اين عمليات بيش از. مى آند
آه با مشارآت تقريبًا هزار تن از تفنگداران دريايى آمريكا آغاز شد، يكى » مشت آهنين«عمليات . شدند

از بغداد نيز خبر مى رسد .  عملياتى است آه ارتش آمريكا اخيرًا در اين منطقه انجام داده است۴از 
 مسلح را آه در حال حمل مواد منفجره در يك نيروهاى امنيتى وابسته به وزارت آشور عراق سه فرد

از سوى ديگر نيروهاى تكاور وابسته به وزارت آشور . خودرو بودند، در منطقه الدوره بغداد دستگير آردند
.  فرد مسلح را در منطقه عامريه در منطقه مدائن واقع در مرآز بغداد دستگير آردند٢٠عراق نيز 

ى در منطقه الضلوعيه بين نيروهاى پليس عراق با افراد مسلح همچنين به دنبال وقوع درگيرى هاي
ارتش انصارالسنه عراق نيز مسئوليت ترور نافرجام .  پليس آشته و دو تن ديگر زخمى شدند٣ناشناس 

در بيانيه صادره از سوى اين گروه تروريستى تاآيد . وزير نفت عراق را برعهده گرفت» ابراهيم بحرالعلوم«
در همين حال . مراهان اين وزير عراقى آشته شدند اما وى جان سالم به در بردشد چند تن از ه

مقامات عراقى مجموعه اقداماتى را به منظور افزايش امنيت در دوران همه پرسى قانون اساسى جديد 
به گزارش خبرگزارى فرانسه از بغداد، بر اساس اطالعاتى آه .  اآتبر معرفى آردند١۵اين آشور در 

 اآتبر مى ١٧ تا ١٣ر منطقه الخضراى بغداد منتشر شد، اين اقدامات شامل حكومت نظامى از ديروز د
در حالى آه هفت روز به برگزارى اين همه پرسى . شود اما ساعات آن هنوز مشخص نشده است

توزيع اين . باقى است، مردم همچنان منتظر دريافت نسخه هاى پيش نويس قانون اساسى هستند
راديو . رخى مناطق حومه بغداد آغاز شده، اما ساير مناطق عراق همچنان منتظر هستندنسخه ها در ب

رهبران شيعه و آرد از قانون . و تلويزيون نيز برنامه هاى تبليغاتى درباره اين پيش نويس پخش مى آنند
واهد اساسى حمايت آرده اند، اما فرقه هاى سنى با اعالم اينكه قانون اساسى به تفرقه در آشور خ

ديوارهاى شهر بغداد با انواع پوسترها براى ترغيب مردم به . انجاميد، اين منشور را محكوم آرده اند
در همين حال، مقتدى صدر موافقت آرد آه حاميانش به . شرآت در همه پرسى رنگارنگ شده است

 با عبارت صدر گفته است آه تنها: يكى از مشاوران مقتدى صدر گفت. بگويند» بله«قانون اساسى 
در پيش نويس قانون اساسى عراق مخالف است، اما با اين حال حاميانش در انتخاب » فدراليسم«

ساير مراجع . تمايل گروه حامى صدر بيشتر به موافقت با منشور قانون اساسى است: وى افزود. آزادند
 العظمى سيستانى آيت اهللا. شيعه نيز سرسختانه به حمايت از قانون اساسى جديد عراق پرداخته اند

به گزارش . نمايندگان خود را از تشكيل فهرست هاى انتخاباتى در انتخابات آينده عراق منع آرد
خبرگزارى عراق، منابع نزديك به دفتر آيت اهللا العظمى سيستانى از مراجع شيعه عراق اعالم آرد آه 

 انتخاباتى به منظور شرآت مرجعيت شيعه نمايندگان رسمى خود را در عراق از تشكيل فهرست هاى
در همين حال سياستمداران در . در مبارزات انتخاباتى پارلمانى در هر يك از استان هاى عراق منع آرد

 از سنى ها خواسته اند در همه پرسى هفته آينده عراق به قانون -تكريت_ زادگاه صدام حسين 
رس، در حالى آه تنها هفت روز به به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپ. بگويند» نه«اساسى اين آشور 

زمان برگزارى همه پرسى قانون اساسى عراق مانده و نسخه چاپى آن هنوز در اختيار برخى استان 
حزب . از زادگاه صدام آغاز شده است» نه«هاى اين آشور قرار نگرفته است، از هم اآنون چالش راى 

از عراقى ها خواسته بود تا به قانون  ماه گذشته -بزرگ ترين تشكيالت سنى ها_ اسالمى عراق 
اساسى اين آشور راى منفى دهند و اين مسئله در تكريت، زادگاه صدام شكل جدى ترى به خود 

 نسخه از قانون ١۵٠دو روز گذشته بخش محلى حزب اسالمى پس از نماز جمعه . گرفته است
» نه«ن انتخابات هفته آينده به آن اساسى جديد را بين مردم پخش آردند و از آنها خواستند تا در جريا

 .بگويند
 تالش براى آشتى  ملى• 

در همين حال هياتى از اتحاديه عرب براى فراهم آردن مقدمات الزم جهت برگزارى آنفرانس آشتى 
به گزارش خبرگزارى فرانسه از قاهره، منابع . ملى در عراق، روز شنبه قاهره را به مقصد بغداد ترك آرد

معاون دبير آل » احمد بن حلى«ديه عرب اعالم آردند، سرپرستى اين هيات هشت نفره را آگاه در اتحا
به گفته اين منابع هدف از سفر اين هيات بلند پايه تدارك برگزارى آنفرانس . اين اتحاديه بر عهده دارد

هد آشتى ملى در عراق پيش از برگزارى همه پرسى قانون اساسى اين آشور در پانزدهم اآتبر خوا
اين سفر به مدت چهار روز به طول خواهد انجاميد و طى آن براساس گزارشى آه اين هيات ارائه . بود

  .خواهد آرد، عمرو موسى دبير آل اتحاديه عرب تاريخ دقيق سفرش به عراق را مشخص خواهد آرد
  

 شد   ها توزيع  اساسي عراق در بحبوحه حمالت و درگيري  نويس قانون  پيش
   ٢٠٠۵  اکتبر7 – ١٣٨۴ ر مه15جمعه 

نويس   هايي از پيش  ساآنان يكي از مناطق پر آشوب و مملو از نيروهاي شورشي بغداد نسخه
 .پرسي دريافت آردند  اساسي عراق را براي مطالعه، بررسي و شرآت در همه  قانون

 مناطق، از دريافت ، برخي از ساآنان اين)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
داران نيز از ترس اقدامات   اساسي عراق امتناع آردند و برخي مغازه  نويس قانون  هاي پيش  نسخه
 اآتبر مصمم هستند، از توزيع اين 15پرسي   جويانه مبارزان آه به ايجاد اختالل در همه  تالفي
 .ها به مردم سرباززدند  نويس  پيش
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يان همچنان با حمالت خود در داخل و خارج از پايتخت، از جمله شورش«: آسوشيتدپرس گزارش داد
 عراقي آشته و يك سرباز آمريكايي زخمي 20آم   بوس آه در آن دست  گذاري انتحاري يك ميني  بمب

 ».شد، به موج خشونت خود ادامه دادند
داد سندي را آه قرار است در جنوب بغ» دورا«ها در منطقه   ها، عراقي  ريزي  بنابراين گزارش، با وجود خون

هاي آبي رنگي آه   بار نگاه آردند اما توزيع آتابچه   روز ديگر به آن رأي دهند، براي نخستين9
بر روي آنها حك شده بود، » اساسي در دست شماست  قانون«متحد چاپ آرده بود و عنوان   ملل  سازمان

 .در جاهاي ديگر بغداد روند ُآندي داشت
  

   در رسانه هاي جمعيران و عراقاياوضاع تحليل 
  

   مهر17: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۵ اآتبر 9 - ١٣٨۴ مهر ١7یکشنبه 

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود زلزله در شبه قاره هند را منعکس کرده :بی بی سی
  . بر داده اندو به ويژه از فراوانی کشته ها و ويرانی ها در همسايگی ايران در پاکستان خ

اظهار اميدواری مقامات ايرانی به ادامه مذاکرات ايران و اروپا ، نگرانی از خالی ماندن بالتکليفی در 
وزارت خانه های بدون وزير، و انتصاب رييس جمهور سابق به عضويت مرکز مطالعات استراتژيک از جمله 

  .ديگر اخبار و گزارش های روزنامه های امروز صبح است
 در مقاله ای به بررسی احتمال حمله نظامی مقطعی آمريکا به مراکز هسته ای و نظامی نخراسا

کشور پرداخته و با اشاره به سابقه بمباران های زمان جنگ هشت ساله نوشته ايرانی ها می توانند بر 
صت می پی آمدهای اين حمله و تحريم های اقتصادی فائق آينده و از طرف ديگر اين حمالت به ايران فر

  . دهد که به اقدامات نظامی تالفی جويانه دست بزند
 اظهار نظر کرده که چنين اقدامی اطمينان به مردم تزريق خواهد کرد و خراساننويسنده سرمقاله 

  . توجيه کافی برای ساخت بمب اتم در اختيار ايران قرار می دهد
 از قول دبير شورای عالی امنيت ملی نوشته ايران از مذاکرات با اروپا  جام جمدر همين حال روزنامه

  . استقبال می کند و اصوال اين ايران نبود که مذاکرات را به تاخير انداخت
 از زبان معاون سازمان انرژی اتمی نوشته رفتن پرونده ايران به شورای امنيت نه به نفع ايران آفتاب يزد

  .است و نه اروپا
سبت به انتخاب محمد البرادعی به عنوان برنده جايزه صلح نوبل در روزنامه های محافظه کار واکنش ن
  .ادامه دارد
 در چند نوشته سخن روز گذشته خود را تکرار کرده و ادعا کرده که اين جايزه به خاطر کيهان

  . خوشخدمتی های برادعی در مورد پرونده هسته ای ايران به وی داده شده است
 هم در سرمقاله خود همين ادعا را مطرح کرده و نوشته کارنامه آژانس بين جمهوری اسالمیه روزنام

المللی انرژی اتمی منفی است و مديرکل آن جرات ندارد مسائل مربوط به تاسياست اتمی اسرائيل و 
  . تخلف های آن کشور را مطرح کند وگرنه برکنار می شود

ميدوارم ايرانيها به ارزش جايزه صلح نوبل واقف باشند بدين معني  از قول محمد البرادعی نوشته اايران
اي ايران و کره  خواهد آژانس پرونده هسته به آژانس اعتماد کرده و مي" الملل کامال که جامعه بين

  . شمالي را حل و فصل کند
ظارتی  در مقاله ای اظهار عقيده کرده که مجمع تشخيص مصلحت اگر بخواهد به ماموريت های نشرق

تازه خود عمل کند بايد تشکيالتی به وجود آورد تا نظارت مجمع مانند هياتی که محمد خاتمی برای پی 
  . گيری قانون اساسی ايجاد کرده بود بدون اثر نشود

 خبر داده که بر اساس حکمی که هاشمی رفسنجانی امضا کرده است محمد خاتمی رييس ايران
  .مرکز تحقيقات استراتژيک منصوب شده استجمهور سابق به عضويت شورای عالی 

مرکزی که هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی از ديگر اعضای آن هستند و حسن روحانی رياست آن 
  .را به عهده دارد

 پيش بينی کرده که محمد جواد ايروانی و يحيی ال اسحاق دو وزير سابق به جواندر حالی که روزنامه 
 در عنوان اصلی صفحه اول خود نوشته تضاد همبستگیواهند رفت وزارت خانه های رفاه و تعاون خ

  . اصولگرايان عامل اصلی تاخير در اعالم وزيران
 در صدر اخبار خود از زبان يکی از نمايندگان مجلس از نوميدی و بالتکليفی در چهار وزارت آفتاب يزد

ادی احمدی نژاد بدون وزير مانده خانه ای خبر داده که بعد از عدم رای اعتماد مجلس به وزيران پيشنه
  . اند

   چهار وزير پيشنهادی  نياوردن  از قول يداهللا اسالمی دبير تشکيالت نمايندگان ادواری به رایاعتماد
 در   ايجاد مشكل  اينها به  انتخاب  عدم  اينكه  آرد و با بيان  اشاره  آابينه جمهور در معرفی رييس

   اساسی های ها و اختالف  از بروز شكاف  نشان  مساله شود، گفته اين مي منجر   مربوطه هاي وزارتخانه
  . دارد  اصولگرايان در اردوگاه

  
   مهر16: مرور روزنامه های تهران

  ٢٠٠۵ اآتبر ٨ - ١٣٨۴ مهر ١۶شنبه 
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روزنامه های اولين روز هفته تهران با انتشار اخبار مربوط به واکنش های تهران به :بی بی سی
بريتانيا در مورد دست داشتن ايران در عمليات خشونت بار عراق، به حمالت خود به دولت ادعاهای 

بريتانيا ادامه داده، به تظاهرات مردم و درخواست آنها برای از سرگيری فعاليت تاسيسات اتمی نطنز 
  .پرداخته و از تشکيل جبهه هايی تحت عنوان اعتدال و خودی ها از مقامات سياسی خبر داده اند

 انتخاب آژانس بين المللی انرژی اتمی و محمد البرادعی مديرکل آن را به عنوان برنده جايزه نوبل شرق
 با اهميت ديده و در گزارشی نوشته اين انتخاب به آژانس اعتماد به نفس بيشتری ٢٠٠۵صلح سال 

  . می دهد تا مساله هسته ای ايران را پی گيرد
خبر جايزه نوبل صلح آژانس " آژانس و برادعی مزد خود را گرفتند" با عنوان جمهوری اسالمیروزنامه 

بين المللی انرژی اتمی و مدير کل آن را منعکس کرده و نوشته گزارش های محمد البرادعی مطابق 
  .نظر آمريکا تنظيم شده و جايزه صلح نوبل پاداش همان است

از تحريم :"هميت ديده که گفته است سخنان آيت اهللا جنتی امام جمعه ديروز تهران را با ارسالت
  ." نترسيم، هرچند که ضرر دارد، اما نفع هم دارد

 سفيران سه کشور اروپايی در تهران يک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده و در آن شرقبه گزارش 
ضمن تاکيد بر وحدت اين سه کشور در مورد پرونده هسته ای ايران خواستار آن شده اند که مذاکرات 

  .ن و اروپا آغاز شودايرا
 که عکس و خبری از اين جلسه را در صفحه اول خود نقل کرده نوشته در اين کنفرانس همبستگی

سفير فرانسه با ابراز تاسف از برگزاری تظاهرات مقابل يک سفارت، گفته به همکارم ملحق می شوم، 
 سفير بريتانيا که تا اين اما. هر چند که تظاهرات هايی هم مقابل سفارت فرانسه برگزار شده است

تظاهرات چندان مهم نيست و آنچه که مهم است، تاکتيک آشنای : زمان سکوت اختيار کرده بود، گفت
  . برجسته کردن انگليس است، اما اين تاکتيک برای ايجاد اختالف در مواضع هيچ توفيقی نخواهد داشت

 خبر داده که ديروز عده ای از ايرانده بود همزمان با اين نشست که در سفارت فرانسه در تهران برپا ش
نمازگزاران که تعداد آنها به پنجاه نفر می رسيد در برابر سفارت فرانسه در تهران به تظاهرات پرداخته و 

عليه قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی " مرگ بر انگليس"و " مرگ بر آمريکا"با شعارهای 
  . ط پليس متفرق شدنداتمی شعار می دادند که توس

 با چاپ عکسی از تظاهرات ديروز مردم تهران نوشته که اين مردم خواستار راه اندازی تاسيسات کيهان
  . نطنز شدند

 سرمقاله خود را به تيرگی روابط ايران و بريتانيا اختصاص داده و ضمن انتقاد جمهوری اسالمیروزنامه 
ند جمله تکذيب از زبان سخنگوی وزارت امورخارجه، تناسبی با اکتفا کردن به چ: از دولت بريتانيا نوشته

  . اقدامات خصمانه دولت انگليس ندارد
  . اين روزنامه برای چندمين بار خواستار تجديد نظر در روابط تهران و لندن شده است

  آتش: نوشته" جنگ رسانه ای غرب عليه ايران" در صدر گزارش های خبری خود با عنوان اعتماد
   آتش  مدت  کوتاه  دوره  از يک  پس  ايران  ای  هسته های  فعاليت  ای  رسانه  بمباران  برای  واشنگتن خانهتوپ
  .   است  شده  بارديگر فعال بس

 محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، در يک برنامه تلويزيونی که کارنامه همبستگیبه نوشته 
نهاد هسته ای خود در سازمان ملل به عنوان يک انقالب ياد چهل روزه دولت را بيان می کرد از پيش

  .کرده است
 خبر داده که نوزده کارتن خواب دارای ليسانس و فوق ليسانس در خيابان های تهران جوانروزنامه 

همين روزنامه در گزارشی از شهر تهران نوشته . شناخته شده و از مرکز اسالمشهر مرخص شده اند
ی های معتبر جهانی، پايتخت ايران را در رديف نامطلوب ترين شهرها به لحاظ در حالی که رده بند

شرايط زندگی قرار می دهد، مسئولين و کارشناسان داخلی نيز از ادامه روند کنونی مديريت شهری 
  .تهران اظهار نگرانی می کنند و نسبت به وضعيت اسفبار آينده اين کالن شهر هشدار می دهند

 که بانک مرکزی از امروز فروش صد و پنجاه ميليارد تومان اوراق مشارکت برای تامين  خبر دادهجام جم
کرسی بودجه دولت و اعتبار چند پروژه آب و برق را شروع می کند که هفده در صد سود تضمين شده 

  .دارد و سود حاصل از آن از ماليات معاف است
  

  پانزدهم مهر: هفته نامه های ايران
   ٢٠٠۵  اکتبر7 – ١٣٨۴  مهر15جمعه 

سه هفته بعد از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای عليه :بی بی سی
ايران، بحث در باره عواقب و پيامدهای اين قطعنامه در صدر خبرها قرار دارد و برخی هفته نامه ها آن را 

  .شکستی سنگين و برخی ديگر پيروزی تلقی کرده اند
ست که در آن از برخی مقامات دولتی صداعنوان اصلی اين شماره هفته نامه " روزیشکست يا پي"

  .انتقاد شده که تصويب قطعنامه از طريق رای گيری را پيروزی تلقی کرده اند
 رای ممتنع و يک رای مخالف به تصويب ١٢ رای موافق، ٢٢قطعنامه شورای حکام بدون اجماع و با 

برای نخستين بار در : دی عضو ارشد هيات مذاکره کننده ايران نوشته از قول جواد وعيصدارسيد که 
  .تاريخ اين آژانس، روح اجماع شکسته شد
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 واقعيت های موجود در روند تحوالت پرونده هسته ای ايران آشکارا از شکست صدا،به نوشته 
محمود احمدی نژاد ديپلماسی کشور حکايت دارد اما جناح راست با نگاهی ايدئولوژيک، از اين که دولت 

  .از خواسته های ايران در برابر اروپايی ها کوتاه نيامده آن را پيروزی تلقی می کند
 با انتقاد از طرفداران ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت هشدار داده، آنهايی که صدايادداشت نويس 

اله ايران و عراق تبديل خيال می کنند می توانند شورای امنيت را به صحنه خاکريزهای جنگ هشت س
  .کنند و با ايثار سربلند بيرون آيند سخت در اشتباهند

  شکست سنگين
وقت : " در عنوان اصلی خود از قول محسن رضايی فرمانده سابق سپاه پاسداران نوشتهاميد جوان

  ."ماجراجويی نيست
رسيم و نبايد با غرب به گفته آقای رضايی با تندروی و ماجراجويی و حتی عقب نشينی به جايی نمی 

و امريکا در تقابل قرار بگيريم بلکه بايد با تبديل شدن به يک قدرت پيشرفته آنها را وادار کنيم که به جای 
  .فشار با ما گفتگو کنند

 همچنين گفته های محسن امين زاده معاون سابق وزارت خارجه را نقل کرده که صدور اميد جوان
  .در يک دهه گذشته ارزيابی کرده است" است خارجی ايرانبزرگترين شکست سي"قطعنامه را 

به گفته آقای امين زاده، اين قطعنامه مشکالت جدی برای سياست خارجی ايجاد خواهد کرد چون در 
بدل شده که احتمال پنهان کاری از سوی او زياد " يک طرف گفتگو به يک متهم"اين قطعنامه، ايران از 

  .است
ه تحليل غلط نسبت به رفتار ديگران را يکی از اشتباهات سياست خارجی معاون سابق وزارت خارج
الزم نبود ما تا آنجا پيش برويم که اين قطعنامه عليه ما صادر شود تا بفهميم : "کشور دانسته و گفته

  . "چين و روسيه و ديگران به نفع ما را نمی دهند
چون دوستان .  ميان خود و امريکا می کشانديمبه گفته آقای امين زاده، ما نبايد ديگران را به انتخاب

خيلی خوب ما دوستان خيلی خوب امريکا هم هستند و منافع آنها اقتضا نمی کند که با امريکا دچار 
  .مشکل شوند

چين يکی از کشورهايی است که ايران اميد زيادی به پشتيبانی اين کشور داشت اما اين کشور نيز از 
  .کرد و رای ممتنع دادمخالفت با قطعنامه پرهيز 

مبادالت اقتصادی ما با چين به رقم هفت تا هشت ميليارد دالر رسيده است اما : آقای امين زاده گفته
 ميليارد دالر مازاد تجاری به ١٠٠ ميليارد دالر است که بيش از ۴٠٠روابط اقتصادی چين با امريکا حدود 

  .نفع چين است
:  صلح آميز هسته ای را حق ايران دانسته اما تاکيد کرده معاون سابق وزارت خارجه توسعه صنايع

  . "هزينه آن نبايد بحران، تحريم و توقف توسعه کشور باشد"
با حضور نمايندگان جناح های سياسی " شورای ملی حل بحران اتمی" پيشنهاد کرده اميد جوان

  . کشور که در انتخابات رياست جمهوری حضور داشتند، تشکيل شود
  سیجنگ سيا

در حالی مخالفت ها در باره سياست هسته ای در داخل ايران بر عکس گذشته بيشتر شده و نشريات 
 ارگان انصار حزب اهللا سياست هسته ای ايران را يالثاراتانتقادهايی را نسبت به آن مطرح کرده اند، 

  .توصيف کرده است" ديپلماسی اقتدار"
حمد خاتمی را متهم کرده به خواسته های غرب برای يادداشت نويس ارگان انصار حزب اهللا دولت م

تن داده است و اگر دولت جديد نيز همين " ولو با قيد واژه داوطلبانه"متوقف کردن عمليات غنی سازی 
  .سياست را ادامه می داد قطعنامه هم صادر نمی شد

 بايستد و اقدام دولت به نوشته اين نشريه، مردم انتظار دارند دولت يک جايی مقابل زياده خواهی غرب
  .احمدی نژاد طبيعی ترين پاسخ به انتظار مردم است

 که از سوی شاگردان آيت اهللا مصباح يزدی در قم منتشر می شود نيز در يادداشتی از پرتو سخن
  .دولت خواسته در برابر زورگويان قاطعيت به خرج دهد

حی را به تصويب برسانند که در صورت يادداشت نويس اين نشريه به نمايندگان مجلس توصيه کرده طر
  . ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، دولت بتواند به راه های تالفی جويانه دست بزند

مذاکره " ارگان موتلفه در سرمقاله اين شماره شرايط پيش آمده در پرونده هسته ای را گذر از شما
ل دو خودرو است که کنار همديگر مذاکره سياسی مث: خوانده و نوشته" سياسی به جنگ سياسی

حرکت می کنند و گهگاه به همديگر اجازه سبقت می دهند اما در جنگ سياسی طرفين همانند دو 
  .خودرويی هستند که به سوی يکديگر در حرکت هستند و تصادم را امری اجتناب ناپذير می دانند

ی خواهند ايران دست آوردهای  کشورهای غرب را زياده خواهانی دانسته که مشما،سرمقاله نويس 
ايران برای اثبات و حفظ خواسته "هسته ای خود را دو دستی تقديم آنها کند اما بعد از صدور قطعنامه، 

  . "های خود راهی جز پايداری ندارد
  تقسيم قدرت
 ارگان خبرگزاری جمهوری اسالمی معرفی مجمع تشخيص مصلحت نظام را به عنوان ايران جمعه
  .دانسته است" خبری بحث انگيز" بر عملکرد قوای سه گانه، مسئول نظارت
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آيت اهللا علی خامنه ای رهبر ايران با آئين نامه ای موافقت کرده که به تصويب مجمع تشيخص مصلحت 
رسيده و بر اساس آن اين مجمع به رياست اکبر هاشمی رفسنجانی، بر سياست های کلی نظام 

  .نظارت خواهد کرد
ين نامه بخشی از اختيارات رهبر به مجمع تشخيص واگذار شده است که به نوشته با اجرای اين آئ
 از اين پس مجمع بر سياست های کلی قوای سه گانه نظارت خواهد کرد و گزارش ايران جمعه،

  .نظارتی خود را پس از تصويب اعضای مجمع به رهبری ارائه می کند تا موارد انحرافی اصالح شود
اختيار نظارت بر سياست : " محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نوشته از قولايران جمعه

های کلی جمهوری اسالمی، در واقع هشت سال پيش از سوی رهبری به اين مجمع تفويض شده بود 
  . "اما به دليل اختالف ديدگاه های سه قوه آئين نامه اختيارات به تصويب نرسيد

  
   مهر14: مرور روزنامه های تهران

   ٢٠٠۵  اکتبر6 – ١٣٨۴  مهر14شنبه پنج 
روزنامه های امروز صبح تهران در اولين روز از ماه رمضان در صدر اخبار خود از اين ماه ياد :بی بی سی

کرده و از زبان مقامات مختلف خواستار آن شده اند که دولتمردان تقوا پيشه کنند و در پی گيری واکنش 
ه ای، سفر دبير شورای عالی امنيت ملی و وزير خارجه را به های مقامات ايرانی درباره بحران هست

  . کشورهای خاورميانه پراهميت ديده و از تصميم های تازه دولت برای رونق بازار بورس خبر داده اند
 از قول محمود احمدی نژاد درباره پيشنهادی که وی در سازمان ملل ارايه داد آن را بسيار مترقی جوان

اين پيشنهاد به واقع انقالبی درصنعت هسته ای در دنياست که ما اجازه داديم : ه توصيف کرده و گفت
شرکت ها و کشورهای ديگر بيايند و در اين امر مشارکت کنند و معنی آن اين است که ما کامال به صلح 

  . آميز بودن فعاليت های خود اعتماد داريم
ورهايی را که مدعی بودند انحرافی در به نوشته جوان رييس جمهوری گفته است اين پيشنهاد کش

فعاليت های صلح آميز هسته ای ما صورت گرفته است خلع سالح کرد و به خاطر همين هم آنها 
ناراحت هستند و هم اکنون هم ما اين پيشنهاد را داريم و در چارچوب آن از پيشنهادهای ديگران 

  . استقبال می کنيم و آماده مذاکره نيز هستيم
 مالقات تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، و والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه را در صدر يراناروزنامه 

نقل کرده و از قول نخست وزير بريتانيا نوشته " روسيه اعمال فشار عليه ايران را نپذيرفت"اخبار با عنوان 
 هر موضوع ديگری درباره است اطمينان وجود دارد که چه درباره ايران، چه روند صلح خاور ميانه و يا

کشورهايی که روسيه را احاطه کرده اند، لزوم داشتن رابطه ای بسيار نزديک برای ما بسيار روشن 
  . است

يک مقام روسی گفت که اين کشور تاکتيک اروپا برای اعمال فشار عليه ايران  ايران به نوشته روزنامه
  . بر سر برنامه هسته ای را نمی پذيرد

 فردا در تهران تظاهراتی برای استيفای حقوق ايران در زمينه فناوری هسته رسالتزنامه به نوشته رو
  . ای برپا می شود

اين روزنامه خبر از اعالميه سپاه پاسداران در اين مورد داده که در بخشی از آن آمده است قراين و 
 ارجاع پرونده هسته شواهد بيانگر اين حقيقت است که در عرصه چالش امروز شورای حکام در صورت

ای ايران به شورای امنيت توانمندی های جمهوری اسالمی بر اين اجحاف تاريخی فائق خواهد آمد و 
  .چه بسا خود مجال و فرصتی است که طی آن خودباوری ملت ايران بر همه تنگناها غلبه يابد

ای هسته ای خوانده  سفرهای علی الريجانی و منوچهر متکی را به کشورهای خاورميانه سفرهجوان
 ضمن خبر به تعويق افتادن سفر وزير خارجه به عربستان سعودی نوشته يک مقام آگاه ايرانو روزنامه 

دليل تعويق اين سفر را که قرار بود روز گذشته برگزار شود، عدم توافق تهران و رياض در هماهنگ 
  . ساختن برنامه های سفر عنوان کرد

 پايگاه خبری نوشته بعد از اين که تهران و رياض بر سر وضعيت عراق در همين روزنامه به نقل از يک
  .مقابل هم قرار گرفتند، سفر وزير امور خارجه ايران به عربستان به طور غيرمنتظره ای به تعويق افتاد

 انتقاد باقر قاليباف، شهردار جديد تهران، از شهردار سابق تهران را که رييس جمهور فعلی است اعتماد
ا اهميت ديده و نوشته اين نخستين باری است که کسی از رييس جمهوری جديد و فعاليت های وی ب

  . در شهرداری تهران انتقاد می کند
 بود در   در صدر جدول  و از افراد مطرح  انتخاباتی  جدی  از رقبای  شهردار تهران کهاعتمادبه نوشته 
   شهردار پيشين  کارهای تهران در مجلس از بزرگنمايی خورد در نشستی با نمايندگان   شکست انتخابات
 را مورد نقد قرار داد و   تهران نژاد بر شهرداری  احمدی   انتقاد کرد و مديريت  آن  کوچک های  و گام تهران
  . است  نشده  برداشته  تهران  برای  بزرگی  قدم  که گفت

 داران تبريک گفته و از زبان وزير کشور از مردم روزنامه های تهران اعالم آغاز ماه رمضان را به روزه
  . خواسته اند که اگر به دليلی از گرفتن روزه معذورند از روزه خواری در مال عام خودداری کنند

 نوشته اعالم ديرهنگام حلول ماه مبارک رمضان در شب چهارشنبه موجب جمهوری اسالمیروزنامه 
  . که ماه رمضان شروع شده بی خبر بمانندشد عده ای از مردم تا صبح ديروز از اين

اين روزنامه می نويسد که در يکی از خيابانهای تهران، ديروز صبح يک مغازه کله پزی به فروش مشغول 
و يک مشتری درحال خوردن صبحانه بود که توسط رهگذران از حلول ماه رمضان مطلع شد و کاسبی را 

  .تعطيل کرد
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