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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
    اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
آژانس بين المللي   - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگ و دولتهای رژیم ایران

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  

  االجل به ايران توافق احتمالى در شوراى امنيت بر سر يك ضرب
  ٢٠٠۶ مارس 20 -١٣٨۴ اسفند 29شنبه دو

در همين هفته بر سر دادن يك مهلت به ايران براى  از قرار معلوم شوراى امنيت سازمان ملل:رادیو آلمان
شود پنج آشور عضو دائمى  گفته مى. توافق خواهد رسيد اش به اى ى هسته متوقف آردن برنامه

 .اند ى اتمى ايران دست يافته  استراتژى آلى مشترك در برنامه شوراى امنيت سازمان ملل به يك
ى  متحده  به اظهارات سفيران پنج آشور عضو دائمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد، اياالتبنا

آشور در آليت خود به يك  آمريكا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين، آه داراى حق وتو هستند، اين پنج
 بر سر مدت اختالف تنها. اند دست يافته اى ايران ى هسته استراتژى و راهبرد مشترك در مورد برنامه

  .شود االجلى است آه قرار است به ايران داده ضرب
شوراى امنيت در  ى هاى اوليه ى آمريكا در سازمان ملل پس از مشورت جان بولتون، سفير اياالت متحده

شنبه خطاب ايران انتشار  را روز سه ى خود تواند بيانيه شامگاه روز جمعه ابراز اميدوارى آرد آه شورا مى
سازى اورانيوم در اسرع وقت انصراف جويد و  از غنى اين بيانيه از تهران خواسته خواهد شد تادر . دهد

 .سازد اى را متوقف تحقيقات هسته
انرژى اتمى در وين پيروى  المللى در طرح اين بيانيه از جمله از ايران خواسته شده از مقررات آژانس بين

 .هايى در جهت اعتمادسازى بردارد آرده و گام
ى ايران روز   خارجه ، وزير امور به گزارش خبرگزارى آلمان به نقل از خبرگزارى ايسنا، منوچهر متكى

جانبه اتخاذ  عادالنه، منطقى و همه  ابراز اميدوارى آرده بود آه شوراى امنيت تصميمى ى گذشته شنبه
ا اين شرط آه حق ايران دائر مذاآرات دارد، ولى تنها ب ى بسيار به متكى افزود بود آه تهران عالقه. آند

 .سازى برسميت شناخته شود غنى اى و آورى هسته بر داشتن فن
به » امير جونز َپرى سر«و » ژان مارك دو ال سابريه«سفراى دو آشور فرانسه و بريتانيا در سازمان ملل، 

 قرار گرفته و شد، مورد بازبينى نويس طرحى آه با آلمان تدوين خبرنگاران در نيويورك گفتند آه پيش
به گزارش خبرگزارى آلمان، سابليه با  .بدان افزوده خواهد شد شورای امنيت  تفسير ديگر اعضاى

وى ابراز اميدوارى نسبت به اجماع در ميان ” .شويم مى ما به تكميل متن نزديك”خوشبينى گفت آه 
 .آرد  عضو شوراى امنيت١۵تمامى 

اى ايران گام  هسته ى يت سازمان ملل را فراخواند در مسئله اروپا شوراى امن ى در اين ميان اتحاديه
اجالس امروز خود در بروآسل طى  ى اروپا در پى ى آشورهاى عضو اتحاديه وزيران خارجه. عملى بردارد

عملى خود را در جهت تحكيم و تقويت موقعيت  هاى اى اعالم داشتند آه شوراى امنيت بايد گام بيانيه
هاى ماه  خواستار آن شدند آه ايران بايد تمامى درخواست ايشان همچنين. داردالمللى بر آژانس بين

ى  ى اتحاديه در اين بيانيه آمده آه شوراى وزيران امور خارجه. عملى سازد المللى را ى آژانس بين فوريه
 آژانس اش با ى اتمى ايران نگران است و اين آشور تنها به همكارى همچنان نسبت به برنامه اروپا
  .اش جلب آند برنامه آميز بودن الملل را نسبت به صلح ى بين تواند اعتماد جامعه المللى مى بين

  
) شنبه سه(خبرگزاري فرانسه گزارش داد آه نشست شوراي امنيت سازمان ملل درباره ايران فردا 

  . برگزار مي شود
  ٢٠٠۶ مارس 20 -١٣٨۴ اسفند 29شنبه دو

 عضو شوراي امنيت 15 ، اين خبرگزاري فرانسوي افزود، )ايسنا(يران به گزارش خبرگزاري دانشجويان ا
ي اين شورا  روز جمعه در نشستي آه بيش از يك ساعت به طول انجاميد به بررسي متن بازنگري شده

هاي  هاي پايتخت پس از دريافت واآنش) شنبه سه(اعضا توافق آردند آه فردا . ي ايران پرداختند درباره
  .  ديگر با يكديگر ديدار آنندشان بار متبوع

  
  اورانيوم ايران شدندی سازیآمريکا، ژاپن و استراليا خواهان تعليق غن

  ٢٠٠۶ مارس 19 -١٣٨۴ اسفند 28شنبه یک
 ی نسبت به برنامه های مشترک  آمريكا، استراليا و ژاپن با صدور بيانيه  امور خارجهوزيران:بی بی سی

 ی سازی مربوط به غنیها  فعاليتی کرده و خواستار تعليق تمامی ابراز نگرانی اسالمی جمهوریاتم
 .اورانيوم ايران شده اند

 شده ی مذاکرات هسته ای اين بيانيه در عين حال، وزيران امور خارجه سه کشور خواستار از سرگيردر
 .اند

 یژاپن پس از برگزار رايس، الكساندر داونر و تارو آسو، وزيران امور خارجه آمريکا، استراليا و آاندوليزا
 یها  یما نگران:"  مشترک خود اعالم آردند  استراليا در بيانيهیجانبه در سيدن  سهیمذاآرات امنيت
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 امنيت ی در شوراهنگ همای ايران داريم و در خصوص لزوم اقدامی ا جدي نسبت به برنامه هسته
 ی سازی مربوط به غنی ها عاليت فی تمامی متقاعد ساختن ايران به تعليق فوریسازمان ملل متحد برا

 ."مذاکره کرديم
 یالملل  آامل ايران با آژانس بينی همكار  بيانيه مشترک آمريکا، استراليا و ژاپن همچنين بر ضرورتدر
 حكام ی شورای درخواست شده از سویها  گامی بازگشت به مذاآرات و برداشتن تمام،ی اتمیانرژ

 . شده است تاکيدی اتمی انرژیالملل آژانس بين
 ی است، اما رهبران جمهوری هسته ای توليد سالح های همواره ايران را متهم کرده که در پآمريکا،
 . اين اتهام را رد کرده اندیاسالم

 ايران بار ديگر تاکيد کرده است ملت ايران ی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانی همين حال، علدر
ت دانش جوانان و انديشمندان خويش به دست آورده و حاضر نيست  را با علم و پيشرفی ا دانش هسته

 . را متوقف سازدی اتمیتحقيقات و دانش فن آور
 درصدد سو ی و ساختگی منفی همچنين آمريکا را متهم کرد که با تبليغات به گفته وی الريجانیآقا

 . ايران استی صلح آميز اتمیها  عليه برنامهیاستفاده و جوساز
 امنيت از ايران یاگر در درخواست شورا:"  وزير امور خارجه ايران نيز گفتیر، منوچهر متک ديگی سواز

 ."  ما غيرقابل قبول خواهد بودیحقوق ملت ايران لحاظ نشود، اين خواسته برا
 در خارج از آشور ی اسالمی نمايندگان جمهوری روسا  مارس در پايان اجالس ساليانه18 روز شنبه، یو

 امنيت سازمان ملل متحد در ی شورای درباره جلسات اعضایگاران و در پاسخ به سوالدر جمع خبرن
 اورانيوم ی سازیغن و ی ا  آميز هسته  صلحیآور  از فن ی ايران گفت برخورداری ا  هسته رابطه با برنامه

 .  مختلف استی وگوها  مذاآرات و گفتی برای اسالمیآف شرط جمهور
 وجود دارند که بر حقوق ايران تصريح ی امنيت نيز آشورهايینکه در شورا با اشاره به ايی متکیآقا

 همه جانبه، ی امنيت تصميماتیبه هر حال اين مذاآرات ادامه دارد و ما اميدواريم شورا :" دارند، گفت
 ." اتخاذ کندیمنصفانه و منطق

 یعالم کرده بودند که اعضا نمايندگان اياالت متحده، بريتانيا و فرانسه در سازمان ملل متحد اپيشتر
 . کنندی ايران صادر می درباره برنامه هسته ای بيانيه ای امنيت به زودیشورا
 امنيت، ژان مارک دو السابلير، نماينده فرانسه به خبرنگاران ی شورای از سومين اجالس تمام اعضاپس

 . رسدی به نتيجه میگفت که مذاکرات به زود
 ی شود تمام فعاليت های تهيه کرده اند که طبق آن از ايران دعوت می و بريتانيا پيش نويسفرانسه
 شود که ظرف دو هفته ی خواسته می اتمی انرژی خود را متوقف سازد و از آژانس بين المللیهسته ا

 .نتيجه را اعالم کند
ند تا از ايران  کردند که تمام اعضا را قانع کنی اياالت متحده، فرانسه و بريتانيا تالش فراوانی هاديپلمات

 . خود را متوقف سازدی اتمیخواسته شود همه فعاليت ها
 . امنيت به هدف خود رسيده اندی شورای رسد که آنها پس از گفت وگو با تمام اعضای نظر مبه
 در سازمان ملل، جان بولتون نماينده آمريکا در سازمان ی سی بی گزارش سوزانا پرايس، خبرنگار ببه

در گفت و گوها بيشتر اعضا هم عقيده بودند، اما چند نماينده مايل بودند که پيش ملل گفته است که 
  . خود در ميان بگذارندینويس را با دولت ها

  
  شود  بيانيه شوراي امنيت درباره ايران بزودي منتشر مي

  ٢٠٠۶ مارس 18 -١٣٨۴ اسفند 27شنبه 
 و آمريكا اعالم آرده اند بزودي بيانيه اي از خبرگزاريها مي گويند دولتهاي انگليس ، فرانسه:شرق انالین

  .سوي شوراي امنيت صادر خواهد شد آه نظر اين  سه آشور را تامين خواهد آرد
اين در حالي است آه هنوز اختالف نظر ميان چين و روسيه از يك سو و فرانسه ، انگليس و آمريكا از 

را آه از سوي فرانسه و انگليس تهيه شده سوي ديگر بر سر زمان تعيين شده در پيش نويس بيانيه شو
 روز موافق 45 تا 30منابع خبري اعالم آرده اند آمريكا با افزايش اين زمان به . بر قوت خويش باقي است

با اين حال تغييري در لحن .به نظر مي رسد آشورهاي اروپايي نيز با اين مصالحه موافقت نمايند. است
  . اين بيانيه ايجاد نخواهد شد

ا اين حال مقامات ايراني اعالم آرده اند تهران هرگونه بيانيه از سوي شوراي امنيت آه ناقض حق ايران ب
منوچهر متكي وزير امور خارجه امروز در نشستي . براي تحقيقات هسته اي باشد رد خواهد آرد

ود، اين مطبوعاتي اعالم آرد اگر در درخواست شوراي امنيت از ايران، حقوق ملت ايران لحاظ نش
وي در عين حال از شوراي امنيت خواسته است تا . خواسته براي تهران غيرقابل قبول خواهد بود

  .تصميمي منصفانه درباره ايران اتخاذ آند
انتظار مي رود بيانيه رييس شوراي امنيت آه براي انتشار نياز به اتفاق آرا در شوراي امنيت دارد روز 

  .سمي خواهد داشت منتشر شوددوشنبه آه شوراي امنيت نشستي ر
  

  :مدير امور حقوقي و قراردادهاي شرکت متن درگفت وگو با ايلنا
  شرکت اينپکس تاکنون به داليل غيرقراردادي به صورت جدي وارد فاز اجرايي پروژه آزادگان نشده است 

  اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل؛  با ارجاع پرونده هسته
  يابد  ت نفت افزايش ميريسك سياسي در بخش صنع
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  گذاري خارجي با چالش مواجه خواهد شد  مسير پيشرفت اقتصادي و جذب سرمايه
  ٢٠٠۶ مارس 18 -١٣٨۴ اسفند 27شنبه 

هاي اقتصادي و   نفت و گاز آشور به عنوان يك سالح استراتژيك و ملي و همچنين يكي از بزرگترين مزيت
  . اي آشور خواهد داد  در مواجهه با بحران هستهسياسي آشور، قدرت تعامل قوي را به ايران 

  
عضو هيات مديره و امور حقوقي و قراردادهاي شرآت مهندسي و توسعه , دآترسيدنصراهللا ابراهيمي

هاي فني، مالي و   محاسبه ريسك سياسي را، در آنار ديگر ريسك, درگفت وگو با خبرنگار ايلنا, نفت
المللي صنعت نفت دانست و از آن به   اقتصادي قراردادهاي بيناقتصادي، يكي از فاآتورهاي ارزيابي 

گذاري در بخش   المللي و جذب سرمايه  هاي قابل توجه در انعقاد قراردادهاي بين  عنوان يكي از ريسك
  .انرژي ياد آرد

اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ، بدون شك ريسك سياسي در   با ارجاع پرونده هسته: وي گفت
گذاري خارجي با   يابد و متعاقبا مسير پيشرفت اقتصادي و جذب سرمايه  ش صنعت نفت افزايش ميبخ

  .چالش مواجه خواهد شد ؛ البته موجي آه پس از نشست لندن برخاسته است
اي ايران به شوراي   در خصوص احتمال قطع مذاآرات نفتي در صورت ارجاع پرونده هسته, دآتر ابراهيمي

اي ايران به شوراي امنيت تبعاتي براي آشور خواهد   گرچه صرف ارجاع پرونده هستها: گفت, امنيت
المللي نيز بازار نفت و گاز را متاثر خواهد آرد ؛ اما هر اندازه سياست آالن   داشت، و در سطح بين

اري گذ  گذاري اقتصادي و نحوه مواجهه با سرمايه  آشور و تصميمات مديران ارشد آشور در بخش سرمايه
خارجي شفاف، مطمئن و از قاطعيت بيشتري برخوردار باشد، توانايي ما در بخش اجرا افزايش يافته و 

  .زني ما بيشتر خواهد شد  قدرت چانه
در اين خصوص با توضيح , عضو هيات مديره و امور حقوقي و قراردادهاي شرآت مهندسي و توسعه نفت

شوند، آه   ن در فرايند مذاآرات قراردادي با ترديد مواجه ميآنندگا  زماني مذاآره: خاطرنشان آرد, بيشتر
اي از ابهام قرار داشته باشد، آه بديهي است قدرت   هاي آالن حاآم بر قراردادها در هاله  سياست

  .زني ما را آاهش خواهد داد  چانه
هاي   هزينه, ن استاي ايران به شوراي امنيت ممك  آه ارجاع پرونده هسته  با بيان اين, دآتر ابراهيمي
آشورهايي نظير روسيه، چين، هند و ژاپن آه : هاي صنعت نفت را افزايش دهد، اعالم آرد  اجراي طرح

ها در ايران فعال بوده و يا جوياي پروژه هستند و متقاضي گسترش روابط   هاي بزرگ نفت و گاز آن  شرآت
هاي اخير بر اساس   و ايران نيز در سالاقتصادي ايران مخصوصا در صنعت نفت با آن آشورهاي هستند 

المللي و حسن نيت دريچه بازار ايران را به سوي آنان گشود، نبايستي خود را در   اصل نزاآت بين
المللي آمريكا و سه آشور اروپايي قرار دهند، و تحت فشار آنان تصميمات   معادالت نامشروع بين

 -صورت عكس العمل سياسي  يرند ؛ زيرا در غير اينالملل بگ  غيراصولي و خارج از اصول حقوق بين
  .اقتصادي ايران حتي در بخش صنعت نفت آرام نخواهد بود

الملل معقوالنه رفتار آرده   مدير امور حقوقي و قراردادهاي شرآت متن، با اظهار اميدواري آه جامعه بين
در صورت تحقق اين امر : ن آرداي ايران را به شوراي امنيت ارجاع نكنند، خاطرنشا  و پرونده هسته
شك مسووالن آشور از مقام معظم رهبري تا سران سه قوه برخورد مناسب و تصميم   نامشروع، بي
هاي سياسي و   جانبه مخصوصا در بخش عظيم صنعت نفت در خصوص ادامه روند همكاري  مقتضي همه

  .اتخاذ خواهند آرد, نام آردند  اي ثبت  اقتصادي با آشورهايي آه در باشگاه مخالفان انرژي هسته
نفت و گاز آشور به عنوان يك سالح استراتژيك و ملي و همچنين يكي از بزرگترين , بديهي است

اي آشور   هاي اقتصادي و سياسي آشور، قدرت تعامل قوي را به ايران در مواجهه با بحران هسته  مزيت
 سال گذشته، اقدامات سنجيده 27احل مختلف خواهد داد و اميدواريم آه در اين مرحله نيز همچون مر

مسووالن نظام مبتني بر اصل استقالل و جمهوريت نظام موجب ارتقاي قدرت ايران در منطقه و 
  . سربلندي ملت ايران شود

  
اي ايران به شوراي امنيت سازمان   آه صرف ارجاع پرونده هسته  در ادامه با تاآيد بر اين, دآتر ابراهيمي
در :  معناي تحريم بين المللي اقتصادي ايران مخصوصا در بخش صنعت نفت نيست، گفتملل متحد به
المللي به   هاي بين  هاي صهيونيست  چه شوراي امنيت بر اساس فشار آمريكا و البي  هر حال چنان

هاي   تصميم نامشروع تحريم ايران بپردازد، در اين صورت اقتصاد جهاني نيز متحمل پرداخت هزينه
ني خواهد شد ؛ چرا آه جمهوري اسالمي ايران همچون افغانستان و يا عراق نيست ؛ بلكه سنگي

هاي   تواند ساليان طوالني برپايه  آه مي  ضمن اين, داراي ظرفيت تاثيرگذار بزرگ در منطقه و جهان است 
افزاري خود   افزاري و نرم  بسترهاي محكم اقتصاد خود ايستاده و مقاومت آند و از منابع عظيم سخت

سيار وابسته به جهت خروج از انزواي سياسي و اقتصادي استفاده آند ؛ بلكه بخش انرژي دنيا را آه ب
عنوان مثال، شما اخيرا ضرورت ورود با قدرت ايران   به.نفت و گاز ايران است، با چالش جدي مواجه سازد

هايي آه منطقه و اروپا در جريان بحران گاز روسيه و   المللي گاز را پس از چالش  به عرصه توزيع بين
  .ايد  ه آردهمشاهد, اوآراين و همچنين جمهوري گرجستان مواجه شده است

هاي عظيم امكانات و ساخت داخل و   با اين توضيح آه ايران اسالمي از توانمندي, اين استاد دانشگاه
گوي جذب   اگرچه توان داخلي آشور شايد پاسخ: گفت, پيمانكاران داخلي برخوردار است

 ساله 20داف چشم انداز  ساله نباشد و يا نتواند تحقق اه10 ميليارد دالري در برنامه 100گذاري  سرمايه
هاي پيشرفت اقتصاد آشور را   تواند چرخ  گاه نمي  المللي ايران هيچ  آشور را تضمين آند ؛ اما تحريم بين
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، آشور را به سمت و سوي " نياز ما در اختراعات است"آه   متوقف آند ؛ بلكه چه بسا از باب اين
هاي   سازي ظرفيت  سوق داده و آن را مجبور به بهينههاي موجود داخلي   مندي حداآثري از توانايي  بهره

هاي تلخ و   ها ممكن ساخته، و از تجربه  داخلي در حد گسترده آند و همانند زمان جنگ از ناممكن
  .هاي ترقي و پيشرفت را استوار سازد  شيرين پله

تمالي ايران با اي به شوراي امنيت و تحريم اح  ارجاع پرونده هسته: اظهارداشت, دآتر ابراهيمي
آنم دنيا دوباره ريسك   هاي سنگين حقوقي در سطح بين المللي مواجه خواهد بود و گمان نمي  چالش

يك اقدام غيرقانوني و غيرمشروع آشورهاي بزرگ مخصوصا آمريكا و معاونت در اين اقدام غيرمشروع 
الملل حاآم بر   صول حقوق بينهاي حقوقي و ا  توسط شوراي امنيت را بپذيرد ؛ چرا آه بر اساس مولفه

اي،    و حق حاآميت ايران در برخورداري از انرژي هستهNPTروابط بين المللي و مواد مندرج در معاهده 
مطمئنا مردم . المللي ايران نخواهد داشت  شوراي امنيت صالحيت حقوقي الزم را جهت تحريم بين
المللي و مداخله در امور داخلي   ين و مقررات بينشهيدپرور ايران و افكار عمومي جهان اجازه نقض قوان

اي خواه توسط يك آشور و يا استفاده نامشروع از   جانبه  آشورها را نخواهند داد ؛ لذا چنانچه اقدامات يك
الملل و اصول حقوقي حاآم بر آن قطعا   المللي نظير شوراي امنيت ، انجام پذيرد، جامعه بين  يك ابزار بين

گزافي خواهند پرداخت ؛ لذا حتي اگر ايران در اين نبرد نابرابر برنده نشود، اجازه نخواهد داد هاي   هزينه
  .اي از اين بحران درآيد  برنده

المللي نفتي گذشته و طي   در خصوص قراردادهاي بين, مدير امور حقوقي و قراردادهاي شرآت متن
هاي ساليانه مصوب مجلس و با   ساس بودجهقراردادهاي مزبور همگي بر ا: گفت,فرايندهاي قانوني آن

در توضيح بيشتر , وي. شد  متقابل منعقد مي  مجوزهاي شوراي اقتصاد و با نظارت آميته نظارت بر بيع
متقابل قبل از شروع مذاآرات قراردادي با پيمانكاران نفتي مصوبه   در قراردادهاي بيع: داشت  اعالم

شد و   براساس شرايط و مقرراتي مالي و قانون مصوب اخذ ميشوراي اقتصاد درخصوص مبادرت به آن 
آه عالوه بر " متقابل  آميته نظارت بر بيع"قبل از امضاي قرارداد به تاييد آميته نظارتي موسوم به 

شد،   نمايندگاني از قوه مجريه شامل چند تن از نمايندگان معرفي شده مجلس شوراي اسالمي نيز مي
  .رسيد  مي

هاي   متقابل تاآنون بر اساس بودجه  آه تمامي قراردادهاي منعقده بيع  با تاآيد بر اين, يميدآتر ابراه
اما در صورتي آه نسبت به قراردادهاي : ساليانه و مجوزهاي قانوني شوراي اقتصاد بوده است، گفت

خواهد االمر عمل   آينده تكاليف قانوني جديدي براي صنعت نفت درنظر گرفته شود، صنعت نفت حسب
چه تغييري در   چنان, گذاري در اين صنعت الزم است  آرد ؛ ولي نظر به اهميت استمرار در جذب سرمايه

در اسرع وقت , هاي حاآم در اين بخش عظيم و حساس متصور است  سطح قوانين و سياست
  .مسووالن صنعت نفت را مطلع سازند تا روند مذاآرات قراردادي خود را بر آن تنظيم نمايند

شرآت مزبور : اظهارداشت, در بحث مربوط به قرارداد آزادگان با شرآت ژاپني اينپكس, دآتر ابراهيمي
متاسفانه تاآنون به داليل غير قراردادي به صورت جدي وارد فاز اجرايي پروژه نشده است ؛ اما از 

 متاثر از فضاي سياسي هاي اقتصادي آشور،  المللي در تعامل با پروژه  هاي نفتي بين  آه شرآت  آنجايي
تعهدات , رسد اين شرآت نيز تاآنون نتوانسته است  نظر مي  الملل هستند، به  حاآم بر روابط بين

المللي تفسير آرده، و به تعهدات خود به نحو   قراردادي خود را خارج از فضاي مسموم سياسي بين
ز شرآت مزبور را واداشته است آه بر هاي بازار جهاني ني  احسن عمل آند ؛ البته بهانه افزايش قيمت

اي طرح آزادگان پافشاري   هاي سرمايه  هاي خارج از قرارداد خود در خصوص افزايش سقف هزينه  خواسته
  .نمايد ؛ لذا تلويحا و به صورت عملي به تعليق انجام تعهدات قراردادي خود مبادرت ورزد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   اسفند28 تهران، یور روزنامه هامر
  ٢٠٠۶ مارس 19 -١٣٨۴ اسفند 28شنبه یک

 ، در صدر اخبار خود از آزادی اکبر گنجی ٨۴روزنامه های امروز در آخرين شماره های سال :بی بی سی
خبر داده و با چاپ عکس هايی از وی خبر داده اند که دادستانی تهران با ده روز مرخصی وی موافقت 

 توجه به اين که روز دهم فروردين محکوميت وی پايان می گيرد، دوران زندان شش ساله وی کرده و با
  . پايان يافته تلقی می شود و او به زندان باز نخواهد گشت

سکوت تائيد آميز روزنامه ها نسبت به مذاکرات ايران و آمريکا و گمانه زنی درباره بيانيه امروز شورای 
ترين اخبار اين روزنامه هاست که از تعطيلی خود تا پانزده روز ديگر خبر داده امنيت سازمان ملل از مهم 

  .اند
 نوشته ديپلمات ها در نيويورک می گويند اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد به صدور يک کيهان

ف در  بر اين خبر افزوده طی روزهای گذشته اوج گرفتن اختالکيهان. بيانيه درباره ايران نزديک شده اند
ميان اعضای دائم شورا درباره لحن و محتوای اين بيانيه، صدور آن را در هاله ای از ابهام قرار داده بود اما 
همانطور که کارشناسان پيش بينی می کردند در مرحله صدور يک بيانيه که خفيف ترين شکل برخورد با 

 تعديل لحن بيانيه شد نه يک کشور در شورای امنيت است، مخالفت روسيه و چين با غرب مصروف
  .مخالفت با اصل صدور آن

 از وتوی زودهنگام چين و روسيه خبر داده و نوشته در حالی که آمريکا و اروپا بر تعيين ايرانروزنامه 
  . ضرب االجل کوتاهی برای ايران اصرار داشتند عمل چين و روسيه عمال اين کار را غير ممکن کرد
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 شمسی، محل برگزاری جلسه شورای امنيت ١٣٨۴ين روزهای سال  نوشته در آخرايرانروزنامه 
 عضو اين شورا درباره پرونده هسته ای ١۵سازمان ملل متحد به صحنه مذاکرات دشوار و سنگين ميان 

  .ايران تبديل شده است
 تاکنون توافقی بر سر پيش نويس کشورهای اروپايی حاصل نشده و روسيه و  ايرانبه نوشته روزنامه

با تعيين ضرب االجل کوتاه مدت برای ايران و جايگزينی شورای امنيت به جای شورای حکام چين 
  .مخالفت کرده، و در اين مورد دست به وتوی زود هنگام زدند

 علی الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی در سمينار سفرا و رؤسای نمايندگی کيهانبه نوشته 
هر چند محيط بين الملل با هژمونی تک قطبی در : گفته استهای جمهوری اسالمی در خارج از کشور 

حال دست و پنجه نرم کردن است، ليکن قدرت های اقتصادی همچون چين، روسيه به دنبال کسب 
  .منافع و قدرت خويش در عرصه های منطقه ای هستند

 حکيم، رييس مجلس  خبر داده که به دنبال اعالم آمادگی ايران برای مذاکره با آمريکا عبدالعزيزجوان
اعالی انقالب اسالمی عراق در تماس تلفنی با علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران از 

  .تالش های جمهوری اسالمی در ارتباط با مسائل عراق تشکر و قدردانی کرد
م و در بغداد روزنامه های تهران روز قبل خبر داده بودند که مذاکرات ايران و آمريکا به درخواست حکي

 تنها روزنامه ای که روز گذشته به شدت از کيهان. صورت می گيرد و موضوع آن مسائل عراق است
مذاکره بين ايران و آمريکا انتقاد کرده بود امروز از زبان وزير خارجه خبر داده که اين مذاکرات تنها به 

  . مسائل ديگر نيستمسائل عراق مربوط می شود و ايران عالقه مند به مذاکره درباره 
 با اشاره به مشکالت پيچيده ای که در دو دهه گذشته در روابط ايران و آمريکا به وجود جوانبا اين حال 

  . آمد، زمين عراق را محيط مناسبی برای شروع شطرنج ديپلماتيک تهران و واشنگتن دانسته
اطالعاتی خليج فارس در لندن نوشته اين روزنامه از زبان سيمون بيلی تحليلگر مسايل ايران در ديدبان 

آمريکايی ها خواب . است» يک بستر، دو رويا«ديپلماسی ديد ايران و آمريکا مثال بارز ضرب المثل چينی 
يک عراق آرام را در سر می پرورند ولی ايرانی ها در فکر حل مشکالت هسته ای شان و جلوگيری از 

  . تحريم ها يا حمله احتمالی هستند
 تصميم سازان سياست خارجی آمريکا خيلی خوب می دانند که ايران حاضر نخواهد جوان به نوشته

بود بدون يک سری امتيازات خاص بر سر ميز مذاکرات هسته ای به بهبود اوضاع عراق کمک کند، ولی 
ناظران سياسی معتقدند که شرايط عراق به ويژه بعد از حوادث سامرا به قدری رو به وخامت گذاشته 

  . آمريکا مجبور به معامله در مورد برخی خواسته های ايران استکه 
   مذاکره  مساله  ارجاع  آيا امکان  اينکه  درباره  نظام  تشخيص مصلحت  دبير مجمعاعتمادبه نوشته روزنامه 

 در   بحثی  نشود، هيچ  ارسال  مجمع  به  موضوع  اين  که تا زمانی:   وجود دارد يا خير گفت  مجمع با آمريکا به
  .   داشت  نخواهيم  خصوص اين

   و درباره  است  مطرح  ملی  امنيت  عالی  فعال در شورای  موضوع  گفته اين  رضايی  نوشته محسناعتماد
  .کند  می  گيری  شورا تصميم  با آمريکا اين مذاکره

يد در ميادين ميوه و تره  از قول يک مقام دولتی خبر داده که امسال کمبود ميوه در شب عايرانروزنامه 
  . درصد در ميادين کاهش يافته است٢٠ تا ١۵بار برطرف شده و قيمت ميوه 

 سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران از روز همشهریبه نوشته 
  .گذشته ميوه ذخيره شده را در ميدان های شهرداری عرضه کرده است

  
   اسفند27: تهران یمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ مارس 18 -١٣٨۴ اسفند 27شنبه 
مذاکرات ايران و آمريکا، به تعويق افتادن آزادی اکبر گنجی، و تصويب بودجه سال آينده :بی بی سی

دولت مهم ترين عنوان های خبری روزنامه های اولين روز هفته تهران است که درگيری های بلوچستان 
 دولتی را نيز با اهميت ديده و خبر آن را بدون تفسيری در صفحات اول  نفر از ماموران٢٢و کشته شدن 

  .خود نقل کرده اند
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی در صدر اخبار خود نوشته مذاکرات ايران و آمريکا در عراق ايران

  .صورت می گيرد
آيت اهللا حکيم که از : "هاين روزنامه در گزارش اصلی خود از زبان دبير شورای عالی امنيت ملی نوشت

رهبران برجسته اسالمی عراق است و اکثر خانواده ايشان در راه استقالل شهيد شده اند، اين 
با توجه به اين که اين درخواست را آيت اهللا حکيم مطرح کرده، جدای از . خواسته را بيان کرده است

ر، برای ايجاد دولت مستقر و درخواست های قبلی و برای حل مسائل عراق و حل مشکالت اين کشو
ايجاد آزادی واقعی در اين کشور، آزادی ای که تحت فشار نباشد، اين درخواست را می پذيريم و افرادی 

را برای اين مذاکره مشخص می کنيم که اين مذاکرات را در حوزه عراق انجام دهند و به آينده عراق 
  ."کمک کنند

ت اصلی خود را به تائيد مذاکرات ايران و آمريکا اختصاص داده اند و بيشتر روزنامه های امروز تهران مقاال
  .  هيچ يک از روزنامه های امروز با اين گفتگوها مخالفت نکرده استکيهانبه جز مدير روزنامه 

 در سرمقاله اين روزنامه هر نوع مذاکره ای را با آمريکا گذشتن از خط قرمز نظام و کيهانمدير روزنامه 
 مهدی کروبی تصميم شورای عالی امنيت اعتماد ملیدر حالی که به نوشته . ه استذلت دانست

  . ملی به مذاکره درباره مسائل عراق با نمايندگان آمريکا را تائيد کرده است
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 با آمريکا جزو   نکردن  خبر داده که الياس حضرتی مدير اين روزنامه هم گفته است مذاکرهاعتماد
  ، مذاکره  ما است ها و اصول  راستا از سياست  در اين ، آنچه  ما نيست های ها و يا استراتژی سياست
   با واشنگتن  نکردن  آمريکا و مذاکره به گفته اين نماينده سابق مجلس مساله.   است  با اسراييل نکردن
  . ارد ند  هم  اشکالی  و هيچ  است ها بسيار طبيعی  و تغيير تاکتيک  ما بوده های  از تاکتيک يکی

 در سرمقاله خود بدون اشاره به اخبار مربوط به مذاکره ايران و آمريکا به جمهوری اسالمیروزنامه 
دولت اياالت متحده تاخته و نوشته استراتژی سياست خارجی آمريکا که دو روز پيش منتشر شد بر 

و حاکميت اساس دکترين حمالت پيشدستانه، به اين کشور حق می دهد که به منظور تضمين بقا 
  . خود، کشورهای جهان را مورد تعدی قرار دهند

 در صدر اخبار خود گزارش داده که امروز در دويست شهر دنيا عالوه بر لندن جمهوری اسالمیروزنامه 
اين روزنامه پيش بينی کرده که در لندن بيش از يکصد . تظاهراتی عليه جنگ عراق صورت خواهد پذيرفت

بزرگ ضد جنگ، عليه ادامه اشغال عراق و در مخالفت با سياست های آمريکا و هزار نفر در راهپيمايی 
  .بريتانيا عليه ايران شرکت کنند

برای نخستين بار : اين روزنامه با اشاره به احتمال برگزاری تظاهراتی مشابه در شهرهای عراق نوشته
ارجی از آن کشور می شخصيت هايی از داخل عراق در سخنرانيهای خود خواستار خروج سربازان خ

  .شوند
 از قول رييس ايران از تصويب بودجه ساالنه کشور در شورای نگهبان خبر داده و روزنامه جوانروزنامه 

  .سازمان مديريت و برنامه ريزی نوشته بودجه سال آينده اولين بودجه بدون کسری است
هاد کميسيون تلفيق مبنی بر  در مقاله ای ضمن انتقاد از بودجه سال آينده نوشته گرچه پيشنشرق

کاستن ده ميليارد دالر از بودجه دولت به تصويب نرسيد و اشتهای دولت و نمايندگان بر اين خواست 
کارشناسان اقتصادی چيره شد اما اقتصاددانان مجلس با سخنان خود نشان دادند که به نظرشان 

ال را باعث رشد نقدينگی و تورم، کاهش  ميليارد دالر به ري۴٠وابستگی بودجه به درآمد نفت و تبديل 
همچنين کاستن از ميزان ارز واردات بنزين و اعطای مجوز فروش . رقابت پذيری توليد داخل می دانند

دونرخی اين کاال به دولت گرچه توالی فاسدی نظير ايجاد بازار سياه را به دنبال خواهد داشت اما يک 
  . شودگام جلوتر نسبت به وضعيت فعلی محسوب می

 به عنوان خبرسازترين ٨۴گنجی در تابستان :  در گزارشی درباره اکبر گنجی نوشتهاعتماد ملی
ها مقامات قضايی را به چالش  زندانی سياسی مطرح شد و با دست زدن به اعتصاب غذا برای هفته

ل کشيد اما اکنون آزادی گنجی در سايه سکوت نيروهای سياسی و در ترافيک روزهای پايانی سا
  . کند شود و اين زندانی سياسی سرانجام پس از تحمل شش سال حبس اوين را ترک می محقق می
گنجی در دوره حاکميت اصالحات به زندان افتاد و اکنون در دوره حکومت اعتماد ملی به نوشته 

 و شود تا در فضايی متفاوت از قبل مشق سياست کند و درستی يکپارچه اصولگرايان از زندان خارج می
  .ها به صورت تئوری در سلول زندان طرح کرده است را به آزمون عمل بگذارد نادرستی آنچه در اين سال
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