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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(ران و دولتهای بزرگرژیم ای

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

 از ی اقدامني و کنترل تهران در صورت انجام چنی هسته ای به سالحهارانی ایابي از دستیريجلوگ
  . مهم خواهد بوداري جهان بسیبرا است که یمسائل

  ٢٠٠۶ مى ٢۵  - ١٣٨۵ خرداد ۴پنجشنبه 
 ی انجام مزي با اهداف صلح آمرانی ای که برنامه هسته ایدرحال:ی هسته ایگروه انرژ- مهر یخبرگزار

 یابي از دستیريجلوگ:  ادعا کرد یدر گزارش ) IISS( الملل ني بکی مطالعات استراتژتويشود،اما انست
 ی است که برای از مسائلی اقدامني و کنترل تهران در صورت انجام چنی هسته ایه سالحها برانیا

 . مهم خواهد بوداريجهان بس
 ی ادعا می مرکز مطالعاتنی اسيرئ" پمنيجان چ" فرانسه،ی مهربه نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 وادار کردن ی را براییشور اروپا و سه ککای مجموعه مشوقها، توان آمرنی با ارانیکند که مخالفت ا
 . دهدی مشی در سازمان ملل افزارانی اهي علشتري از اقدامات بتی در جهت حماني و چهيروس

 سازمان ملل تي امنیاز قطعنامه شورا"  توانندی میبه خوب "کای وآمرس،فرانسهي،انگلی ودهي به عق
 ی المللني درآورد و با آژانس بقي به تعلگری د بارکی را مجبور کنند برنامه خود را رانی کنند تا اتیحما
 . کندی همکاری اتمیانرژ
 7احتماال فصل " گروه هشت را بر عهده دارد،ی دوره ااستی که در حال حاضر رهي گزارش،روسنی اهی پابر

 در 8 نشست گروه یتا از فروپاش"  را وتو نخواهد کردیاسي مورد نظر سی هامی آغاز تحرایقطعنامه و 
 . کندیري جلوگیوالماه ج
 . عراق و افغانستان را در گروه سه کشور خطرناک قرار داده استران،ی ،اIISS گزارش

 هستند که خواهان گفتگو ی دو کشور افرادني حال هنوز بنی گزارش آمده است که با انی ادامه ادر
 .هستند
 ی به باشگاه هسته استنوي خود در پهي دراعالمرانی بوده است که انی گزارش هم انی اگری دیادعا

 .اغراق کرده است 
 لوگرمي ک25 تا  20 تواند ی می در چه زمانرانی است که انی زمان انی مرکز، نکته مهم در انی ای ادعابه

 . کنددي تولی سالح هسته اکی ی شده را برای غناري بسومياز اوران
 خبر 2008 ی و حت2009 یاز سالها گری دی است و به گفته آن برآوردها2010 مرکز در سال نی ابرآورد

 . دهند یم
 مخوف ی دوگانه خود از زرادخانه هایاستهاي با سکای است که آمری در حالی مرکز مطالعاتنی ایادعاها

 که با اهداف رانی ای کرده و تنها در صدد است که از برنامه هسته ای چشم پوشیستيوني صهمیرژ
  .آورد به عمل یري جلوگرد،ي گی صورت مزيصلح آم

  
  :هي با شبکه العربسی رایمتن کامل گفتگو

  استیپلماسی استفاده از درانی در قبال اکای آمری اصلنهیگز /ستي همانند عراق نرانیا
  ٢٠٠۶ مى ٢۵  - ١٣٨۵ خرداد ۴پنجشنبه 

 نهی و واشنگتن به گزستي همانند عراق نرانی اذعان کرد که اهي در گفتگو با العربکای امور خارجه آمرریوز
 .شدی اندی مرانی ای حل موضوع هسته ای براکيپلماتید
 گزارشگر شبکه A.M. Lukmanام لوکمن  .ی  با ای با تازگسی رازايکاندول" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
  :دی آی می گفتگو کرده که متن کامل آن در پرانی درباره اAl-Arabiya   هي العربیعرب
 رانی دولت انکهی خواستم بپرسم با توجه به ای مرانی ایدرباره برنامه هسته ا :  هيالعرب
 دارد تا کيپلماتی اصرار بر ادامه روش دکای  است اما آمررفتهی اروپا را نپذیشنهاديطرح پ

 نارسا رانی ای براکای روش آمرنی رود ای که تصور مابدي بن بست بنی حل ای برایبتواند راه
 داری شما در دد؟ی مساله در درازمدت دارنیه ا درباریشما چه نظر.  شفاف بوده است ريو غ

 روش نی اتي که احتمال عدم موفقدي مساله توجه داشتنی به اای خود آانیبا همتا
  وجود دارد؟یپلماسید

 وهي  که اکنون بر شمی دارزي نیگری دی است که ما راه هانیخوب من تصورم بر ا :  سی رازايکاندول
 است و کيپلماتی راه حل دافتنی خواهان ی المللنيارم که جامعه ب ندی و شکمی اصرار دارکيپلماتید
 وجود نهی فقط دو گزرانی ای  برامي که نشان دهمي کنیاما ما تالش م.  دارد ی ادهي عقني چنزي نکایآمر

 است ی هسته ازي برنامه صلح آمرفتنی اول پذنهی از آنها است  که گزیکیدارد که ملزم به انتخاب 
 به رانی دغدغه که انی سازد و ای نمرانی را متوجه ای خطرچي که هی المللني چارچوب ب ووهيمطابق ش

 دی اصرار دارد که بگوی  گاهرانیا.   سازدی می کند را منتفی حرکت می به بمب اتمیابی دست یسو
 نی کند اما ای نمی حق آنان را نفنی هم ای کستهي و المی را داری هسته ایما حق مسلم داشتن انرژ
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 رفته ني از برانی نسبت به ای المللني همه سال که اعتماد جامعه بنیپرسش مطرح است که پس از ا
 زمان نی خود را دارد  که البته در ای اتمزي صلح آمامه برنهي توجی برای خاصی دوره زمانازمندي نرانی،  ا
ه سمت ساخت  بیابي دستی کند تا نشان دهد به سوقي خود را تعلی چرخه سوخت هسته ادیبا

 یعي طبی حقرانی ای برای هسته ازي داشتن برنامه صلح آمزي کند  و نی حرکت نمیبمب هسته ا
 که درباره ی بعدنهیگز.  شده است دي مطرح و تاکیی کشور اروپا3 و هي روسیاست که بارها از سو

 ی شورا است وی جهانی مطرح و اعمال خواهد شد مساله انزواقي تعلرشی درصورت عدم پذرانیا
 ی برنامه های هم مانند اجرایگری دییهرچند که راه ها.  خود را اعمال کندی تواند رای می ملتيامن

 را حي صحنهی  گزدی بارانی همفکر وجود دارد  و ایرها توسط کشوتي امنی  خارج از  شورایاقتصاد
 مساله توجه داشته نیه ا بدی هستند بای المللني در جامعه برشی خواهان پذرانیاگر مردم  ا. ندیبرگز

 از صحنه ی منزویرانی خواهان نظاره ای هستند و کسمي و عظی با فرهنگ غنیباشند که  جامعه ا
 .  اثر انتخاب غلط به آن دچار شود در که ممکن است ستي نی المللنيب

  
 تي امنی گفت که شما خارج از برنامه شورادی بارانی ایاما درباره مساله انزوا : هيالعرب
 شفاف بوده است و ري ظاهرا نارسا و غرانی ای که البته برادي کنی را جستجو مگری دیراه

 گفته است توجه شما به فصل هفتم  منشور کایحداقل بنا به آنچه از وزارت خارجه آمر
  .دي مطرح شده بگوئی هانهیدرباره گز.  است رانی ای حل مساله اتمی براتي امنیشورا
 آن ی راه حل فصل هفتم را دنبال کرد  و بنا بر بندهادی باور هستم که بانیه ما بر ابل :  سی رازايکاندول
  ما به مي موضوع را بشکافمي کرد و اگر شفاف تر بخواهقي تعلرشی را مجاب به پذرانی توان ایهم م
  منظورمانمی آوریان مي از فصل هفتم سخن به می  و وقتستي عراق نهي شبرانی که امي دانی میخوب

 ها نهی گزگری مانند دی نظامنهی و جرج بوش هم به گزستي نی نظامیروياستفاده از اعمال فشار و  ن
 است که در کيپلماتی و راه دوهي همان شی اصلنهیاما گز.  ها نهی گزگری هم کمتر از ددیتوجه دارد و شا

 و تعامل ی همکارنیا هم خواهان ی المللني بیايو دن.  کندی مفای را ای نقش اصلرانی مرحله انیا
 و در فکندي را به مخاطره بی المللني بستمي منافع سگری ددی نبای هسته ازياست  که برنامه صلح آم

 رانی مانند ای شدن کشوری کردن و منزوی و خواهان منزوی حامی المللني صورت هم جامعه بنیا
 .  را انتخاب کندی المللنيه ب با جامعی و همکارامل تعنهی گزنی ارانی که امی داردي و ما امستين

  
 نهی  هنوز وزارت خارجه گزنکهی ایعنی است ؟ ی منظور شما حداکثر همکارایآ : هيالعرب
  کند؟ی می را در دستور کار خود بررسینظام
 نخواهد ی کار خود چشم پوشزي مطرح در می هانهی کدام از گزچيخوب جرج بوش از ه :  سی رازايکاندول

 و اگر جامعه می داراري در اختکيپلماتی دوهي شیريگي پی برای مناسبی زمان و امکان هاکرد اما ما امروز
 موفق وهي شنی امي دهمه ادارانی بماند و اگر ما به قانع کردن ای مساله متحد باقنی بر سر ایجهان

 ميبال خواه را دنی المللني و  روش بوهي شنی به منافع کشور خود توجه دارد ما ارانیخواهد بود و اگر ا
 .  است یگری دنهی موفق تر از هر گزیپلماسی راه دنی دانم که ای منانيکرد  و با اطم

 
  ؟ دی داشته ارانی با امي مستقري غای و مي مستقی انجام گفتگوی توجه الزم براایآ : هيالعرب
 ها ییکای آمردگاهی دانيرانی ،  استي نرانی برعدم ارتباط با الي مساله دلنیخوب وجود ا :  سی رازايکاندول

 دني رسی دارد  و ما برای از آنان چه انتظاری المللني دانند که جامعه بی شناسند و می میرا به خوب
 مساله را به نی خواهند ای مانيرانی و اغلب اوقات هم امی کردیادی چند جانبه  تالش زکردی رونیبه ا
 و ستي نني است  که چنرانی  مخالف انهي زمنیقط در ا فکای کنند که آمرري تعبکای و آمررانی اني مابیامر
 ی است و  امکان های المللني آنان با جامعه بی مساله جهاننی توجه داشته باشند که ادی ها بایرانیا

  . تواند انتخاب کند ی هم امروزه مطرح شده است که مرانی ای برایمختلف
  

آشور عضو ثابت شوراي   پنج ي ور خارجهي مديران سياسي و معاونين وزراي ام نشست شش جانبه
  .برگزار شد امنيت سازمان ملل متحد به عالوه آلمان، شب گذشته در لندن

  ٢٠٠۶ مى ٢۵  - ١٣٨۵ خرداد ۴پنجشنبه 
از خبرگزاري رويتر، در نشست ديشب پيشنهادات  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  .قرار گرفت رد بررسيي اروپا به ايران مو اتحاديه
 زماني آوتاهي  رود نشست شش آشور به فاصله مي ي انگليس، انتظار بر اساس اعالم وزارت خارجه

يي ايران بار ديگر برگزار شود اما اين بار اين نشست در  هسته ي از ديدار ديشب، براي بررسي برنامه
  .شود سطح وزراي خارجه انجام

 5+1 ي ارزيابي آردن نشست شب گذشته" ثمربخش" ي آمريكا ضمن هنيكالس برنز، معاون وزير خارج
وگوها را ادامه دهد و  آند تا همچنان گفت آمريكا را تشويق مي پيشرفت حاصله در ديدار ديشب«: گفت

گيري در خصوص   خود آه به زودي براي تصميم آاندوليزا رايس و همتايان اروپايي ما به انتظار نشست
  «.نشينيم ار خواهد شد، ميممكن برگز هاي راه

در جمع خبرنگاران ) پنجشنبه(انگليس امروز  ي در همين حال، جان ساور، سخنگوي وزارت امور خارجه
  «.هاي مثبتي نيز دست يافتيم داشتيم و تا حدي به پيشرفت ما ديداري سازنده و ارزشمند« :اعالم آرد
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هاي  ه توافق نهايي نرسيدند و رايزنيب با اين حال وي اذعان نمود آه در نشست ديشب طرفين
  .بيشتري بايد بين اعضا صورت پذيرد

آرد، محمد البرادعي، مدير آل آژانس بين الملي  در همين حال خبرگزاري نووستي از واشنگتن گزارش
ا ي آمريكا با اشاره به اينكه ايران و آمريك رايس، وزير امور خارجه انرژي اتمي پس از ديدار با آاندوليزا

چند روز قبل با آقاي الريجاني ديدار آردم و «: يي دارند، گفت ي هسته قبال مساله مواضع متفاوتي در
در جريان  توان حل آرد، شنيدم و بعد هم رايس را ايشان را در مورد اينكه اين مساله را چگونه مي نظر
  «.مريكا داردآ ي نظر تفاوت بسياري با ايده نظر ايران قرار دادم، اما اين نقطه نقطه

  .در نشست لندن حاصل شده است هاي مثبتي رايس نيز در همين حال اعالم آرد پيشرفت
  
   مشروط کرد ی سازی غنقي را به تعلرانی با امي مذاکره مستقکایآمر
  ٢٠٠۶ مى ٢4  - ١٣٨۵ خرداد 3 شنبه چهار

 نکند مذاکرات قيتعل خودرا ومي اورانی سازی برنامه غنرانی اکهي درصورتدگفتي کاخ سفیسخنگو
  .  دو کشور صورت نخواهد گرفتني بميمستق

 اسنو درجمع خبرنگاران اظهارداشت که ی فرانسه ، تونی مهربه نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 دیآنها با.  پردازد، بردارد ی مومي اورانی و بازفرآوری سازی که به غنی را زمانی گام اساسدی بارانیا

  ". درآورند قيا به حال تعل رتهايتمام فعال
)  بوش  (ی جمهورسيو موضع رئ) کایآمر( در موضع دولت یريي تغچي هی اقدامني افزود که بدون چنیو

  .  شود ی مطرح مرانی ای که مذاکرات رور دررو درباره برنامه هسته ایوجود نخواهدداشت ، زمان
 مي خواهان مذاکرات مستقرانیه گفتند ا اظهارات در واکنش به گزارش مطبوعات و رسانه ها است کنیا

   . کاستیبا آمر
 خواستار مذاکره یانجي مقی از طررانیا:  واشنگتن پست در شماره روز چهارشنبه خود نوشت روزنامه
  . خود شده استی هسته ای برنامه هانهي با واشنگتن در زمميمستق

 ی انرژی المللني آژانس برکلی به مدانری فرانسه گفتند که ای امروزبه خبرگزارزي نی غربی هاپلماتید
  . شرط استشي پنيي گفته است که خواهان مذاکره با غرب بدون تعیاتم
  

   یی نشست لندن بدون توافق نهاانیپا:  اذعان کرد کای وزارت امور خارجه آمریسخنگو
  ٢٠٠۶ مى ٢4  - ١٣٨۵ خرداد 3 شنبه چهار

 صورت نگرفت و یی توافق نهارانی لندن درباره ا در5+1 گفت در نشستکای وزارت خارجه آمریسخنگو
  .  برگزار خواهدشد یشتري بیاحتماال نشست ها

 حال ني کوتاه  در عی نشست خبرکی مک کورمک در ترز،یبه نقل از رو" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 درباره  بسته مشوق ها و بازدارنده ها به منظور حل مسئله یشرفتي شد  در نشست لندن پیمدع
  .  حاصل شده است رانی ایسته اه

 ارائه به ی برایی اروپایکاي که تروئیی بسته مشوقهای بررسی امروز در لندن برا5+1 گروه نشست
 در آن ی چندانشرفتي پکای آمری ادعارغمي رسد که علی کرده است ، برگزارشد و به نظر منيي تعرانیا

  .  گرفته خواهدشد  از سریگری نشست در زمان دنیحاصل نشده  و احتماال ا
 خواهان مذاکرات دو رانی انکهی برای مبنیی درباره گزارشهاني همچنکای وزارت امور خارجه آمریسخنگو

 دو جانبه با واشنگتن است ، ی درصدد گفتگوهای به تازگرانیا"  خاطر نشان کرد که کاستیجانبه با آمر
 تی حماشی هسته ابرنامه در جهت توقف رانیا بي چند جانبه به منظور ترغکردیازرو)  کایآمر(اما دولت 
  " . خواهد کرد

 رانی انکهی برای رسانه ها مبنی در واکنش به ادعازي ندي کاخ سفی اسنو سخنگوی تون،یی سواز
 خواهانه واشنگتن خاطر نشان کرد که ادهی و زی قانونري با تکرار خواسته غکاستیخواهان گفتگو با آمر

 وجود نخواهد تن درآورد ، مذاکرات دو جانبه با واشنگقي را به حال تعلومي اورانی سازی غنرانیاگر ا
  . داشت 

  
  يي در جهان عرب  تحرك ديپلماسي هسته

  ي جهاني  درخواست چين براي شكيبايي جامعه*
  توافق روسيه و عربستان در مخالفت با تحريم ايران*
  ٢٠٠۶ مى 22  - ١٣٨۵  خرداد1شنبه دو

يي ايران به  ي هسته المللي مساله رب اآنون با توجه به حساسيت بينرسد جهان ع به نظر مي
آفريني در اين عرصه ترغيب شده و با سفرهاي اخير مقامات ايران، روسيه و آلمان به اين آشورها  نقش

  . هويتي عيني براي آنها در اين عرصه نمود يافته است
ي، دبيرآل اتحاديه عرب با اظهار اين آه ، عمرو موس)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

يي است، در جهان عرب هيچ  ادعاهاي آمريكا عليه ايران مبني بر اين آه به دنبال توليد سالح هسته
المللي  اعتباري ندارد، خواستار آن شد آه اگر آمريكا خواهان اثبات اين ادعاهاست، تاييديه آژانس بين

  . انرژي اتمي را ارايه آند
خواهند آل منطقه از جمله رژيم  آل اتحاديه عرب اعالم آرد آه آشورهاي عربي مي سي، دبيرعمرو مو

  . يي عاري شود هاي هسته صهيونيستي از سالح
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يي نظامي نيازي ندارد، چه ايراني باشد،  ي هسته خاورميانه به يك برنامه: الشيخ گفت وي در شرم
  . اسراييلي يا متعلق به جايي ديگر

آوري  ي فن وزير بحرين نيز با تاآيد بر به رسميت شناختن حق ايران براي توسعهمعاون نخست 
  . يي را خواستار شد هاي هسته ي عاري از سالح يي صلح آميز، خاورميانه هسته

ما . يي بسيار روشن است موضع ما درباره مساله هسته: شيخ عبداهللا بن خالد آل خليفه گفت
  . يي يي عاري باشد نه از دانش هسته هاي هسته  از سالح] فارس[ي خليج  خواهيم منطقه مي

اش در  ي هفتگي تلويزيوني يي ايران در برنامه از سوي ديگر، هوگو چاوز نيز با حمايت از فعاليت هسته
  . ما با شما و عليه تهديد امپرياليست هستيم: ارتباطي تلويزيوني با سفير ايران در آاراآاس گفت

  . آميز تاآيد آرد يي صلح چنين بر حق ايران براي در اختيارگيري انرژي هسته مرييس جمهور ونزوئال ه
يي ايران شكيبايي نشان دهد و  ي هسته ي جهاني خواست آه در برنامه در همين حال، چين از جامعه

  . آميز ادامه دهند حلي صلح به تالش براي يافتن راه
خواهيم آه  از همه مي: نس خبري در موريتاني افزودي چين در يك آنفرا لي ژائوشينگ، وزير امور خارجه

ها در اين  آميز هنوز ممكن است و به تالش حل صلح شكيبايي الزم را به خرج دهند و معتقديم آه راه
  . مسير بايد ادامه داد

ي  از سوي ديگر، روسيه و عربستان اعالم آردند آه در مخالفت با اعمال تحريم عليه ايران به بهانه
  . يي تهران، با يكديگر توافق دارند ي هسته هبرنام

سعود الفيصل، وزير امور خارجه عربستان در آنفرانس خبري مشترك با سرگئي الوروف، همتاي 
 اين مساله به پايان رسانده  حل ديپلماتيك را درباره آنم هنوز يك راه فكر نمي: اش اظهار آرد روسي

ها زودهنگام است و نتايج مطلوبي به دست  ديگر و تحريمهاي  باشيم؛ بنابراين صحبت درباره گزينه
  . نخواهد داد

ي خليج  وزير امور خارجه روسيه نيز گفت آه مسكو هماهنگي بيشتري را با آشورهاي عربي حاشيه
  . يي ايران خواستار است فارس درباره برنامه هسته

د ايران به خواست جامعه جهاني اين در حالي بود آه وزير آشور عربستان سعودي ابراز اميدواري آر
  . ي خارجي واآنشي مثبت نشان دهد سازي اورانيوم و دوري از حمله براي توقف غني

نگرد و اين براي  ي ايران با ظن مي ملك نايف، وزير آشور عرسبتان سعودي افزود آه جهان به برنامه
  . آورد منطقه از جمله ايران خطر به وجود مي

هياتي از شوراي همكاري خليج فارس براي تشويق ايران به واآنش مثبت وي افزود آه به زودي 
  . آنند ي اين موضوع به تهران سفر مي درباره

اين در حالي بود آه معاون وزير امور خارجه آويت گفت، شوراي همكاري خليج فارس براي رفع 
  . آند ه ايران اعزام ميي عمان را ب يي ايران وزير امور خارجه ي هسته ها نسبت به برنامه نگراني

شيخ محمد صباح السالم الصباح، معاون نخست وزير و وزير امور خارجه آويت روز يكشنبه در آنفرانس 
ماير، وزير امور خارجه آلمان مدعي شد آه آشورهاي حاشيه خليج  خبري مشترك با فرانك والتر اشتاين

  . يي ايران نگرانند فارس نسبت به مساله هسته
آنند مبني بر اينكه بايد  آه هيات شوراي همكاري خليج فارس پيامي را به تهران منتقل ميوي افزود 

  . يي داشته باشد المللي انرژي هسته همكاري آاملي با آژانس بين
تر شده و بدين ترتيب آنگال مرآل، صدراعظم  يي عليه ايران فعال هاي هسته ي رايزني آلمان نيز در حوزه

يي توليد آند با   برلين و پكن در اين باره آه ايران نبايد مجاز باشد سالح هستهآلمان در پكن گفت آه
  . يكديگر توافق دارند

ي  ما درباره: وي پس از ديدار با ون جيابائو، نخست وزير چين در آنفرانس خبري مشترك با وي اظهار آرد
يي را داشته باشد  سالح هستهايران صحبت آرديم و هر دو توافق آرديم آه ايران نبايد قابليت ساخت 

  . هاي آشتار جمعي را اشاعه دهد و نبايد سالح
ترآيه هر زمان آه سازمان ملل بخواهد : در همين حال، رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترآيه نيز گفت

  . يي ايران است حل ديپلماتيك براي موضوع هسته ي ايفاي نقش به منظور يافتن راه آماده
آنيم در آنجا  ما تالش نمي: الشيخ مصر گفت ر آنفرانس مجمع اقتصاد جهاني در شرماي د وي در جلسه

المللي انرژي اتمي يا آشورهاي  يك نقش مصنوعي داشته باشيم، اما اگر سازمان ملل آژانس بين
  . آنيم وگو را ممكن آنيم، ما چنين مي همسايه از ما بخواهند آه گفت

آنند گفت آه آنكارا  يي استفاده مي از آشورهايي آه از انرژي هستهوي با اشاره به تعداد قابل توجهي 
  .يي براي حفظ قدرت اقتصادي در اقتصاد جهاني رقابتي استفاده آند نيز قصد دارد از انرژي هسته

  
  حمله به ايران يادآور جنگ هولناك عراق

  مقاله اى از برژينسكى، مشاور امنيت ملى آارتر
  ٢٠٠۶ مى 22  - ١٣٨۵  خرداد1شنبه دو:شرق

اظهارات ايران در مورد اينكه توانسته آمى اورانيوم را غنى آند موجب مى شود به تحريك همان منابعى 
آه موجب جنگ عراق و آمريكا شدند، اين بار نيز آمريكا به حمله پيشگيرانه هوايى عليه ايران دست 

 باشيد آه آن را بالفاصله به گردن اگر يك حمله تروريستى ديگرى در آمريكا صورت بگيرد مطمئن. بزند
ايران خواهند انداخت تا افكار عمومى را براى حمله به ايران تحريك  آنند اما چهار دليل محكم، عليه 

  : حمله پيشگيرانه هوايى به تاسيسات اتمى ايران به ترتيب زير وجود دارد
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دا آند، پس خطر حمله چون حداقل چند سال طول مى آشد تا ايران به سالح اتمى دست پي _ ١
از طرف ديگر چنانچه بدون . نزديك وجود ندارد و در صورت حمله، يك جنگ يك جانبه تلقى مى شود

تصويب رسمى آنگره هم صورت گيرد، غيرقانونى بوده و رئيس جمهور هم بايد توبيخ شود در صورتى 
چه تنها باشد يا با آمك هم آه حمله بدون تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل انجام شود، حال 
  .اسرائيل صورت گيرد، زيرپا گذاشتن قوانين بين المللى محسوب مى شود

در اين صورت، حزب اهللا در لبنان و احتماًال چند نقطه ديگر دست به عمليات هاى جديدى خواهد زد  _ ٢
هاى تازه اى در منطقه و   آمريكا براى حداقل يك دهه يا بيشتر به غير از عراق و افغانستان درگير دردسر

 ميليون جمعيت دارد و جنگ با او بسيار خطرناك تر از عراق ٧٠نكته مهم اين است آه ايران . خواهد شد
  .است

چنانچه ايرانيان توليد نفت خود را آاهش بدهند و ارسال نفت از ميدان هاى نفتى نزديك عربستان  _ ٣
 رفته و آنچنان تاثير شديدى بر اقتصاد جهانى مى را هم مختل آنند، بهاى نفت به طور غيرمنطقى باال

علت اينكه بهاى نفت به بشكه اى بيشتر از هفتاد دالر . گذارد آه همه آمريكا را سرزنش خواهند آرد
  .رسيده تا حدى به خاطر ترس از جنگ ايران و آمريكا است

بدين ترتيب آمريكا .  خواهد گرفتسرانجام، اگر آمريكا به ايران حمله آند، به احتمال زياد هدف قرار _ ۴
منزوى تر و صدمه پذيرتر شده و احتمال هرگونه صلحى بين اسرائيل و همسايگان او ضعيف تر خواهد 

سپس آمريكا به طور روزافزونى هدف حمالت گسترده قرار گرفته و تفوق او هم زودتر از موعد مقرر . شد
جهانى برخوردار است، اما تجربه ويتنام و عراق نشان  هر چند آه  آمريكا، از يك تفوق . تمام خواهد شد

حتى اگر آمريكا . داده آه در عين حال نمى تواند در مقابل مقاومت هاى پرهزينه و طوالنى دوام بياورد
قصد حمله نظامى به ايران را هم نداشته باشد، اما اصرار سخنگويان رسمى بر اينكه گزينه نظامى 

چنين تهديدهايى احتماًال . مذاآراتى براى غيرضرورى آردن آن مى شودروى ميز است، مانع انجام 
عامل اتحاد ملى گرايان و محافظه آاران خواهد شد، زيرا بيشتر ايرانيان به برنامه هسته اى خود افتخار 

تهديدات نظامى آمريكا، در عين حال موجب مى شود آه مردم دنيا فكر آنند، همين تهديدات . مى آنند
باعث سرسختى ايران مى شود و اسباب تاسف اينجا است آه هنوز عده اى نمى توانند درك است آه 

بدين ترتيب معلوم است آه آمريكا از مذاآره مستقيم با ايران خوددارى . آنند، اين تمام مسئله نيست
ق طب. آرده و به مذاآره غيرمستقيم بپردازد و اين برخالف روش مذاآره همزمان با آره شمالى است

گزارش هاى دريافتى، آمريكا مدتى است آه مبالغى براى متزلزل ساختن ايران اختصاص داده و گروه 
هايى از نيروهاى مخصوص خود را به ايران فرستاده تا اقليت هاى قومى را به بهانه دموآراسى عليه 

هستند و واضح است در دولت آمريكا آسانى هستند آه مخالف راه حل مذاآره . دولت تحريك آنند
مسئله . تحت تاثير آسانى آه همچنان بر طبل جنگ مى آوبند، پيوسته از تهديد ايران صحبت مى آنند

اينجا است آه از يك طرف لحن احمدى نژاد در مورد پيشرفت هاى ايران در دستيابى به سالح هسته 
شتر مردم مى اى تهديدات غرب را موجه مى سازد و از طرف ديگر سماجت او، موجب جلب حمايت بي

به . بدين ترتيب آمريكا بايد از نظر راهبردى آامًال آگاه بوده و بيشتر در پى منافع ملى خود باشد. شود
عبارت ديگر، زمان آن رسيده آه آمريكا دست از شعارهاى تند و احساساتى و ادعاى داشتن ماموريت و 

ابط او با شوروى و چين و رابطه هند رهبرى مذهبى برداشته و به خاطر داشته باشد آه اين روش در رو
از اين گذشته، آسانى آه طرفدار دخالت نظامى هستند، اين شايعه . و پاآستان چقدر مضر بوده است

اما آنها . را دامن مى زنند آه اگر ايران به سالح اتمى دست پيدا آند، آن را به تروريست ها خواهد داد
ذيرفته نيست، زيرا مسئله مجاز بودن انرژى هسته اى را هم فراموش مى آنند آه اين آار براى ايران پ

به هر حال اين حقيقت دارد آه دستيابى ايران به سالح اتمى موجب تشديد تنش در . دشوار مى آند
منطقه شده و بعد آشورهاى عربستان و مصر هم به فكر داشتن آن خواهند افتاد و سرانجام اسرائيل 

  .يم هسته اى، احساس ناامنى بيشترى خواهد آردهم به رغم داشتن سالح هاى عظ
خصوصًا براى (ايران براى پيشرفت در آموزش و پرورش، نقش اجتماعى زنان و آرزوهاى اجتماعى 

پيش شرط هاى عينى دارد و مى خواهد در آينده قابل پيش بينى از ترآيه جلو بزند و بعد ديگر ) جوانان
مشخص است آه مذاآرات جدى نه تنها به صبر و . كوس آنيمبه نفع ما هم نيست آه اين جريان را مع

تعيين ضرب االجل و تهديدات مصنوعى غالبًا توسط . بردبارى، بلكه به جو سازنده هم احتياج دارد
آسانى مطرح مى شود آه دوست ندارند آمريكا به طور جدى با ايران مذاآره آند و اين ويران ساز 

 اين و آن اسم بردن، تهديد و ارعاب و بى توجهى به مسائل اآنون متوجه مى شويم آه از. است
آمريكا بايد در آنار انگليس، فرانسه . امنيتى ديگران فقط هدف آسانى است آه مخالف مذاآره هستند

و  آلمان، شايد هم روسيه و چين آه از حق راى در سازمان ملل برخوردارند، مستقيمًا با ايران و به طور 
بدين ترتيب، در صورت حل رضايت آميز مسئله اتمى ايران و امنيتى . الى مذاآره آندهمزمان با آره شم

چنانچه اعراب و اسرائيل بتوانند به . منطقه، آمريكا بايد همه جا طرفدار مذاآرات مسالمت آميز باشد
صلحى قابل قبول براى تمام دولت هاى عرب منطقه دست پيدا آنند، پس اين صلح مى تواند منجر به 

موافقت نامه هايى در مورد مناطق عارى از سالح هاى هسته  اى در خاورميانه شود، ليكن در حال 
در تحليل نهايى ما دو راه در پيش داريم، يا . حاضر طرح چنين مسائل پيچيده اى با ايران خيلى زود است

مذاآره با ايران استفاده بايد دست به ماجراجويى بزنيم آه سرانجام با منافع ما مغايرت دارد يا از فرصت 
آمريكا نبايد سياستى را تعقيب . هدف ما بايد انجام مذاآرات واقعى باشد نه ژست و وقت آشى. آنيم

  .آند آه به فاجعه عراق منجر شود
  چشم انداز ايران به نقل از لس آنجلس تايمز: ترجمه
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   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
آينده قادر به آنترل اوضاع امنيتي   ماه18 المالكي تاآيد آرد آه به اعتقاد وي نيروهاي عراقي طي نوري

  .هاي ائتالف خود داري آرد زماني براي خروج نيرو با اين حال وي از تعيين جدول. آشور خواهند بود
  ٢٠٠۶ مى ٢۵  - ١٣٨۵ خرداد ۴پنجشنبه 

از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين در حالي است  به نقل) سنااي(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .خروج سربازان از عراق را زود دانسته است ي آه آاخ سفيد هر گونه اظهار نظر درباره

ارتش آمريكا اعالم آرد آه . امنيت اين آشور است  تن در سراسر عراق يادآور عدم18اما آشته شدن 
 جسد شكنجه شده خبر 9ا آشته شده و پليس عراق از آشف ه عمليات يك سرباز آمريكايي در جريان

  .داد
اعتراف به اين نكته آه بايد تعداد بيتشري جذب  يي با وزير عراق، در بيانيه المالكي، نخست نوري

توانند آنترل  نيروهاي ما مي: آموزش و تجهيزات نياز دارند، گفت نيروهاي امنيتي شوند و اين نيروها به
  .ها را طي يك و سال نيم آينده در دست بگيرند ستانا امنيتي تمامي

 هزار تن است بايد تا پايان 254عراق آه در حال حاضر  ي مالكي تعداد نيروهاي پليس و سربازان به گفته
: وي گفت. هاي عراق برسد هاي تمامي استان براي قبول مسووليت سال جاري به تعداد آافي و الزم

جز استان انبار و بغداد را برعهده خواهند  ها به ترل امنيتي بسياري از استانآن  هزار نيروي امنيتي،273
  .گرفت
اش، به وي اطالع داده آه از ماه آينده به  انگليسي وزير عراق گفت آه توني بلر، همتاي نخست

  .سپرده خواهد شد هايي نيروهاي امنيتي عراق مسووليت
دولتش آار آموزش نيروهاي ارتش و پليس را  ت آهي خبري ان بي سي گف وگو با شبكه وي در گفت
  . است2007ارتش و اتمام آار ساخت آن تا پايان سال  بخشد، چراآه دولت مصمم به ايجاد سرعت مي

زاد، سفير آمريكا درعراق،  ي زلماي خليل آه به گفته  هزار نيرو در استان انبار5ارتش عراق بايد حداقل 
  .خارج است، مستقر آند راقاز آنترل نيروهاي ائتالف و ع

به اعتقاد من استان انبار تحت آنترل : اظهار داشت  ان ان وگو با شبكه ي خبري سي خليل زاد در گفت
  .آل آشور در دست نيروهاي عراقي و ائتالف است اما در. ها و مهاجمان است تروريست

: سوشيتدپرس اظهار داشتوفاق عراق، به آ ي عدنان الدليمي، رييس حزب اصلي اهل تسنن، جبهه
طي . انتصاب وزراي دفاع و آشور در جريان است مذاآرات براي رسيدن به يك تصميم واحد در خصوص

  .خواهد شد دو روز آينده اسامي اين افراد اعالم
دفاع ارائه داده و به صراحت اعالم آرده آه  وي گفت آه ائتالف وي نام شش تن را براي پست وزارت

  .باشد نظاميان مرتبط يد با شبهوزير آشور نبا
شهر دياله را به همراه دو محافظش در شمال  مردان مسلح در جريان تيراندازي عادل عيسي از شوراي

  .عراق آشتند
به ضرب گلوله از پاي درآوردند آه حسين احمد رشيد، از   تن را14 مهاجم 10ها در بغداد نيز  در تيراندازي

يك دانشجو، يك افسر پليس، دو . ي آنان بودند دوستانش از جمله  و دوتن ازاعضاي تيم تنيس عراق
  .دارنيز در ميان آشته شدگان بودند دانشگاه، دو راننده ي تاآسي و يك داروخانه عابر، يك استاد

آشور مجروح آردند و انفجار در قلب شهر  چنين يك ژنرال عراقي را در جنوب غرب مردان مسلح هم
  .ه آشته برجاي گذاشتبغداد نيز س

  . زخمي برجاي گذاشت11داد آه سه آشته و  انفجار در بغداد در ساختماني در ميدان تحرير رخ
ي شيعه نشين دجيل واقع در شمال بغداد خبر  خبرگزاري آلمان نيز از ربوده شدن يك قاضي از دهكده

  .داد
دي شهر تكريت توسط گروهي مسلح در ورو الدين گفت آه قاضي وليد احمد آردي پليس استان صالح

  .دليل اين آدم ربايي هنوز معلوم نيست. شده است آردند، ربوده آه با دو خودرو وي را تعقيب مي
. از همراهانش در اين منطقه ربوده شدند ي ترآمن با سه تن چنين يك عضو جنبش سياسي جبهه هم

  . توز ربوده شدند-در جاده ي بغداد همراهانش  يك عضو اين جنبش گفت آه علي هاشمي و سه تن از
ي گذشته به دليل عبورغيرقانوني از مرز  هفته  تن در بصره طي23پليس مرزي عراق نيز از دستگيري 

  .اند شود اسلحه نيز داشته بنگالدش و پاآستان هستند آه گفته مي اين افراد مرداني از هند،. خبر داد
  

نيروهاي چند مليتي تا : اظهار داشت  ير منتظره وارد بغداد شد، به طور غ )دوشنبه(توني بلر آه امروز 
ي اصلي به جدول زماني براي  ماند و مساله زمان درخواست دولت عراق در اين آشور باقي خواهند

  .مساله تنها به شرايط موجود بستگي دارد گردد، بلكه اين خروج اين نيروها بر نمي
  ٢٠٠۶ مى 22  - ١٣٨۵  خرداد1شنبه دو

ي تلويزيوني الجزيره، توني بلر نخست  از شبكه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ما در خصوص : اش، گفت با نوري المالكي همتاي عراقي وزير انگليس در آنفرانس مطبوعاتي مشترك

  .ايم هاي الزم را انجام داده هماهنگي هاي امنيتي و بازسازي عراق طرح
ها و شورشيان بسيار بهتر از زمان  تروريست ر سخناني، عراق امروز را در صورت نبودمالكي نيز د

ها در زمان صدام از آمترين آزادي، امنيت، استقالل  عراقي :ديكتاتوري سابق اين آشور دانست و گفت
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هاي شيميايي بود و  عراق آن زمان محل گورهاي دسته جمعي و سالح .بهره بودند و اقتصاد بي
 بود آه مردم با وجود آن هيچ آزادي نداشتند؛ اما امروز آنها از همه چيز برخوردار توري در آن حاآمديكتا

  .هستند
  .شويم، بهترين عراق را خواهيم داشت ها پيروز اگر امروز ما بر تروريست: وي تاآيد آرد
واالت ما را تحت فشار شما با اين س: اظهار داشت ي سخنان مالكي خطاب به خبرنگاران بلر نيز در ادامه

دولتي است آه از سوي مردم اين آشور انتخاب شده و به رغم تمام  عراق امروز داراي. دهيد قرار مي
 ها و چالشهاي موجود مردم اين دولت را انتخاب آرده و دولت نيز اقدامات تروريست تالشها، مشكالت،

است و  اش يار بهتر از دوران گذشتهبا اين همه اين آشور بس. ي خود را اعالم آرده است برنامه
  .ي حقوق خود خواهند رسيد ها مانند مردم ساير آشورها به همه عراقي

هاي مختلف عراق  نيروهاي چند مليتي از استان ي عقب نشيني مالكي در پاسخ به سوالي درباره
اه آينده اجرا خواهد هاي مختلف وجود دارد آه از م امنيتي استان ي اي براي تحويل پرونده برنامه: گفت
برنامه، نيروهاي چند مليتي ماه آينده رسما مسووليت امنيتي شهرهاي سماوه و  بر اساس اين. شد

بغداد و  بر اساس اين جدول، تنها چند استان از جمله. را به نيروهاي عراقي واگذار خواهد آرد العماره
امنيتي اين شهرها نيز به آنها  راقي مسووليتماند آه آم آم با افزايش توان نيروهاي ع االنبار باقي مي
  .واگذار خواهد شد

ما قصد : مناطق تحت استقرارشان اظهار داشت ي عقب نشيني نيروهاي انگليسي از بلر نيز درباره
داريم و تا زماني آه دولت اين آشور بخواهد و تا زماني آه  بازسازي نيروهاي دفاعي و امنيتي عراق را

ي عقب  البته مساله. مانيم حفظ امنيت باشند، ما در اين آشور باقي مي  قادر بهنيروهاي اين آشور
ي شرايط بستگي  بيشتر از آن آه به جدول زمان بندي بستگي داشته باشد، به مساله نشيني نيروها

  .دارد
رل دولت منتخب عراق بايد مسووليت آنت: ادامه داد وي با اشاره به حضور شبه نظاميان مسلح در عراق

  .ها را بر عهده بگيرد اين گروه
هاي سياسي بر سر منحل آردن شبه  تمامي گروه :ي حضور شبه نظاميان تصريح آرد مالكي نيز درباره

معتقديم آه سالح بايد از شورشيان گرفته و تنها در انحصار دولت  ما. نظاميان با يكديگر توافق نظر دارند
  .تي سازنده هستيم بايد اين آار را انجام دهيمآه اگر خواهان دول قرار داده شود، چرا

ي دولت است و حتي  اين مساله وظيفه: داشت ي زمان تعيين وزراي آشور و دفاع اظهار وي درباره
معتقديم آه يكي از مسايل . شده، اسامي وزرا اعالم شود تر از موعد اعالم ممكن است در زماني آوتاه

  .طرف است يتي بيامن ساز در آشور، ايجاد نيروي ثبات
اخيرا عراق با تشكيل دولت توانسته : عراق گفت ي نقش ايران در توني بلر در پاسخ به سوالي درباره

ي مهم اين است آه ما از  رود؛ اما مساله بزرگي به شمار مي سرنوشت خود را به دست گيرد و اين گام
ه دولت اين آشور دولتي بدور از عراق در اين راستا آمك آنند، چرا آ آشورهاي ديگر بخواهيم به

ما اين آشور را . است و در آن عدالت و برابري و اصول دموآراسي حاآم است يي مسايل طايفه
به  ي بهتر براي عراق ها بر اين باورند آه ايجاد آينده دانيم و تمامي دولت دموآرات مي آشوري

ي  آه جامعه گردد  تروريستي بر ميآميز، دوري از خشونت و جلوگيري از اقدامات همزيستي مسالمت
  .نيز در اين راستا فعاليت آند اميدواريم ايران. گر خوبي باشد تواند در تحقق اين امر ياري جهاني نيز مي
هستند و آشورهاي منطقه بايد براي حفظ ثبات در  ايران و عراق دو دولت در منطقه: وي ادامه داد

  .ه عراق در ايجاد نهادهايش آمك آندب اميدواريم ايران هم. عراق تالش آنند
هيچ جنگ داخلي در : را بعيد دانست و گفت نخست وزير عراق هم چنين بروز جنگ داخلي در آشورش

هايي است آه بنا بر مسايل مالي،  هستيم، وجود چريك آنچه ما امروز شاهد آن. اين آشور وجود ندارد
ما . اند ا در اوضاع امنيتي آشور ايجاد آردهو اختالالتي ر سياسي و عقيدتي دست به سالح برده

ها در آشور خارج از  پذيريم، اما باور داريم آه برخي گروه عراق را نمي ي وجود جنگ داخلي در مساله
  .دارند مي قانون قدم بر

ما : پايدار با آشورهاي منطقه و جهان گفت مالكي با اشاره به طرح سياسي دولتش در ايجاد روابط
ما قصد دخالت در امور آشوري را . همجوار و جهان هستيم جاد روابط با آشورهاي منطقه،خواهان اي

ي ملت  دولت ما نماينده. در امور داخلي ما دخالت داشته باشد خواهيم آه آسي هم نداريم و نمي
تواند توجيهي براي حمله به آن داشته باشد، چرا آه دولت ما مورد حمايت  نمي عراق است و آسي

  . استمردم
المللي جهت حمايت از بازسازي  آنفرانس بين نخست وزير عراق هم چنين با طرح پيشنهاد برگزاري

ما با همتاي انگليسي خود : سازمان ملل افزود هاي اين آشور تحت نظارت عراق و بخشش بدهي
ه در اين ايم و موفق شديم آ هايي داشته اقتصادي عراق صحبت هاي بازسازي و شكوفايي ي راه درباره

  .ها را حذف آنيم بدهي خصوص مقادير زيادي از
هاي زيادي براي  ما بايد از نظر اقتصادي گام: گفت بلر نيز از پيشنهاد برگزاري آنفرانس استقبال آرد و

پيام ما به مردم . تواند به اين آشور آمك شاياني بكند است آه مي اين يكي از آارهايي. عراق برداريم
  .تواند امكانات زيادي را براي آنها فراهم آند دولت اين آشور مي ست آهعراق نيز اين ا

الخضراي بغداد شد، مورد استقبال تعدادي از فرماندهان  ي آوپتر وارد منطقه بلر آه با يك فروند هلي
  .و تعدادي از اعضاي دولت جديد عراق قرار گرفت نظامي آمريكا و انگليس در عراق
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 سرباز انگليسي 7200رود تعدادي از  انتظار مي ت نامش فاش نشود، گفت آهمقام انگليسي آه خواس
  .تدريج از عراق خارج شوند هاي آينده به مستقر در عراق طي ماه

هاي يكي  اميدوارم بتوانيم حداقل مسووليت. هستيم ما در حال حاضر در چهار استان مستقر: وي افزود
  .ها منتقل آنيم راقيخود ع ها را تا تابستان به از اين استان

وگو با بوش انجام شده  به واشنگتن براي ديدار و گفت اش سفر بلر به بغداد مقارن با سفر چند روز آينده
  .است

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   خرداد4:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ مى ٢۵  - ١٣٨۵ خرداد ۴پنجشنبه 
 روز هفته تهران بدون چاپ عکس از تظاهرات شهرهای آذری زبان و دانشگاه روزنامه های صبح آخرين

های تهران خبر داده و به تحليل علت وقوع اين نا آرامی ها پرداخته و همراه با اخبار تصميم های تازه 
دولت و دانشگاه ها برای آرام کردن شهرها، تاکيد يکی از مراجع قم بر حرام بودن استفاده از لباس 

  . ی با رنگ های مهيچ منتشر کرده اندهاي
قدس در سرمقاله خود تاکيد کرده که اغتشاش های قومی يکی از خطوط اصلی سياست آمريکايی 

هاست که گسترش اختالف های قومی و نزاغ های فرهنگی را در برنامه امنيت بين المللی خود آورده 
  . اند

ای ماه های گذشته از خوزستان و بلوچستان و  نيز در سرمقاله خود نوشته تمام نا آرامی هکيهان
آذربايجان و به تازگی دانشگاه های تهران سر خط خارجی دارد و بعد از روی کار آمدن دولت جديد 

افزايش يافته چرا که دولت جديد همانند همه دولت های سابق جمهوری اسالمی قصد دارد که ايران را 
  . قدرتمند کند
ن جمله رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را در صدر اخبار خود آورده  اياعتماد ملی و همبستگی

  . اند که در همايشی پيرامون قوميت ها گفته حوادث اخير آذربايجان نشانه ضعف تدبير بود
از کسانی که هر حادثه ای را به " بحران تدبير را جدی بگيريم" در سرمقاله خود با عنوان اعتماد ملی

  .ی دهند انتقاد کرده استتوطئه خارجی ها نسبت م
 در گزارشی به نقل از افرادی که نام آن ها را نياورده است نوشته بسياری از عوامل آشوب های کيهان

اخير در دانشگاه های تهران و اميرکبير دانشجو نيستند و از بيرون دانشگاه خط گرفته اند تعدادی نيز 
خورده و غافلند ولی چند تن از همين دانشجويان با دانشجو هستند که از اين عده، تعدادی افراد فريب 

عوامل بيرون دانشگاه و دو تن از اعضای سابق مرکزيت شاخه غيرقانونی دفتر تحکيم وحدت که هم 
  . اکنون در آمريکا به سر می برند در تماس هستند

 دانشجويان متعهد و اين روزنامه دانشجويان معترض را تندرو خوانده و کسانی را به آن ها حمله برده اند
بسيجی ناميده و نوشته تندروها قصد بی احترامی به بناهای يادبود شهدا و تخريب ساختمان ها را 

  . داشتند 
 گزارش داده که در بين دانشجويان تندرو هيچ کس به درستی از دليل حمله به دانشجويان کيهان

 يکی از دانشجويان معترض در گفتگو  سال دفاع مقدس خبر نداشت اما٨بسيجی دانشگاه و نمايشگاه 
با کيهان چاپ کاريکاتور در روزنامه ايران، مخالفت دفتر تحکيم وحدت با انتخابات طيف غيرقانونی تحکيم 
  .ونامه رييس جمهوری به بوش را از داليل احتمالی حضور خود در حمله به دانشجويان عنوان می کرد

ياد حفظ آثار و نشر ارزش های جنگ اعالميه ای صادر کرده و  بناعتماددر همين حال به گزارش روزنامه 
  . در آن گفته تا اطالع ثانوی هيچ برنامه ای برای تدفين شهدای گمنام در دانشگاه های کشور ندارد

در اعالميه اين بنياد گفته شده در صورتی که بخواهد چنين کاری صورت گيرد پس از انجام کارشناسی 
ه درخواست های وارده دارای حد نصاب الزم باشد، با توافق اساتيد و عموم های الزم، در صورتی ک

  . دانشجويان زمان معينی برای اجرای طرح اعالم می گردد
 هم خبر داده که فرمانده نيروی انتظامی گفته است درهربخشی ماموری به مردم اهانتی کند رسالت

مسئول مافوق ازسمت خود عزل می شوند ويا ضرب وشتم وعمل غيرقانونی انجام دهد، فرد خاطی و
ومسئولی که درحوزه اش اين عمل روی داده نه تنها عزل می شود ، بلکه به تمام حوزه های 

  . سراسرکشورنيزعزل اين فرد اعالم می شود
 دارد   تصميم  اينکه  به  رييس دانشگاه تهران با اشاره  عميد زنجانی  اهللا  آيتاعتمادبه نوشته روزنامه 

 کار می  با اين:  کند، افزوده  مشاور خود انتخاب  عنوان  را به  دانشجويی های  تشکل  از نمايندگان دادیتع
   دانشجويی های  تشکل  نظرات  نقطه  حتی  تهران  دانشگاه  های  در سياستگذاری  که  کنم  اثبات خواهم 

  شود  می نيز رعايت
به ساکنان قم و زائران گفته است بانوان حجاب  نوشته آيت اهللا نوری همدانی با سفارش شرق

اسالمی را با پوشاندن تمام بدن به جز چهره و دست ها تا مچ مراعات کنند و پوشيدن جوراب های 
  . نازک و لباس هايی که حجم بدن را نشان می دهد و رنگ هايی که مهيج است، حرام است 

موسيقی هايی که : يقی در سطح شهر افزود اين مرجع تقليد با اشاره به پخش موس شرقبه نوشته
به واسطه لحن و آهنگ يا کلمات و عبارات خود فسادانگيز است و موجب انحطاط اخالقی است، حرام 

  .است
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  .  خبر داده که اخراج کارگران از واحدهای صنعتی و کارخانه ها ادامه دارداعتماد ملی
 کار و دهها  ، کنف  گيالن ، فرش  برک ، ايران ، فومنات شش پو  صنايع  مثل به نوشته اين روزنامه کارخانجاتی

 واحدها در   در اين  است و صدها کارگر شاغل  تعطيل  همچنان  ديگر در گيالن  و صنعتی واحد توليدی
  .برند  سر می   به  و سرگردانی بالتکليفی

ها و شرکت  ها و کارخانه زخانه پ  کوره  تعطيلی  هم  هميشه  با وجود ايناعتماد ملیبه نوشته گزارشگر 
 از   روزها يکی اين  کارگری   در حوزه کند بلکه فعاالن  را بيکار می   از کارگران  زيادی  عده  که ها نيست 

 می   جاری  دستمزد در سال  مصوبه  غيرکارشناسانه  را عواقب  کارگران  گسترده  اخراج  داليل مهمترين
  .و کمبود نقدينگی و ورشستگی شرکت ها شده استدانند که موجب مشکالت مالی  

   خرداد3:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ مى ٢4  - ١٣٨۵ خرداد 3 شنبه چهار

روزنامه های امروز صبح تهران که برای اولين بار بعد از سه هزار و چهارصد و هشتاد روز، :بی بی سی
ود به توقيف اين روزنامه و دستگيری دو تن از روزنامه ايران در ميان آنها نيست، در گزارش های اصلی خ

  .کارکنان آن پرداخته و به آذری زبانان توضيح داده اند که قصد بی احترامی به آنان نبوده است
در حالی که روزنامه های مستقل و اصالح طلب به گفتگوها و مقاالت خود درباره سالگرد دوم خرداد 

ظه کار بدون اشاره ای به سالگرد دوم خرداد، به سالگرد آزادی ادامه داده اند روزنامه های جناح محاف
  .خرمشهر پرداخته اند که سوم خرداد مصادف با آن است

 در سرمقاله خود نوشته ديروز دوم خرداد حماسی بود و امروز سوم خرداد باز هم حماسی، کارگزاران
ش گذاشته شد و هم دفاع از  به نماي٧۶هم مشارکت مردم در سرنوشت خود که روز دوم خرداد سال 

سرزمين و دفع متجاوزان که سوم خرداد يادگار آن است که در جريان جنگ با عراقی ها آن ها از 
  . خرمشهر بيرون رانده شدند، هر دو روز از نظر گروهی از مردم حماسه اند

ته است  سعيد حجاريان در همايش عبور از خاتمی که جبهه مشارکت برپا داشته گفشرقبه نوشته 
   حزب  و  منافقين رجوی ، سوم  طلبان  سلطنت  بد بودند، جناح راست،  خرداد و خاتمی چهار گروه با دوم

  .  داشتند  فرق  در منشا با هم  چهار گروه اين.   کارگری کمونيست
 خرداد بر دوششان بود   دوم  که بار جدی به گفته اين مشاور سابق رييس جمهوری سابق دانشجويان

   چهار گروه  تاثير آن  کردند، اما اينان تحت  را مطرح  خرداد را ديدند، عبور از خاتمی  دوم  نتايج عدها کهب
  .  دموکراسی نيست  مرد ميدان  خاتمی  رسيدند که  نتيجه  اين نبودند، مستقال به

ه که گفته  نظر مرتضی حاجی، رييس ستاد انتخابات محمد خاتمی در دوم خرداد را نقل کرداعتماد
خاتمی در هشت سالی که بر سر کار بود از تقدس نمايی خودداری کرد و قدرت و دولت را نقد پذير 

  .کرد
  . گزارش حوادث و نا آرامی های تبريز در روزنامه های امروز صبح انعکاس اندکی دارد

ولی درباره  از قول دادستان تبريز خبر کشته شدن يکی از فرماندهان بسيح را تکذيب کرده کيهان
  . مجروح شدن وی سخنی نگفته است

همين مقام تخريب و درگيری های فراوان شهر را در اعتراض های وسيع ديروز نتيجه تالشهای سرويس 
های اطالعاتی آمريکا و اسرائيل برای ايجاد تفرقه در بين اقوام مختلف کشور اعالم کرد و گفت آن چه 

  .  ارتباط دارددر تبريز روی داد، با مسايل خوزستان
 از دستگير شدن پنجاه و چهار نفر خبر داده و از قول مقامات اداری نوشته که در درگيری ها همشهری

  . هشت نفر دستگير شده اند 
 چهل و هشت شعبه بانک در تبريز به آتش کشيده شده که دو شعبه متعلق به کيهاناما به گزارش 

  . بانک پارسيان بوده است
همين اساس نوشته تظاهر کنندگان هر جا به نام های فارس و پارسيان بر می خوردند اين روزنامه بر 

  .آن را خراب می کردند و به بانک های ديگر کاری نداشتند
 کاريکاتور ويژه نامه روزنامه ايران در دانشگاه    به  نسبت  اعتراضی  حرکات  نخستين  نوشته گر چهاعتماد

 شد و   نيز کشيده  آذربايجان  شهرهای  به  اعتراضات  اين  اما دامنه  گرفت ل شک  تجمعات ها و با برگزاری 
  . ها ريختند  خيابان  کاريکاتور به  اين  به  در اعتراض  تبريز و اردبيل  شهرهای مردم

 در سرمقاله خود با اشاره به اعتراض گسترده مردم آذربايجان پرسيده آيا ممکن نبود که اعتماد ملی
   تدابير الزم  ابعاد ماجرا و ارايه  و تحليل  ارزيابی  ها با  اعتراض  شروع  روزهای  از نخستين  دولتی های مقام
   بحران را کاهش می دادند؟ دامنه

   درخور به  می شد پاسخی  آغازين  روزهای به نوشته اين روزنامه چنين کاری ممکن بود و در همان
  .  نيابد ای  کند و ابعاد گسترده ها فروکش عتراض ا  شود تا اين  داده  مردم احساسات

 خبر داده که به دستور بنياد شهيد ايران همزمان با خبر توقيف روزنامه جمهوری اسالمیروزنامه 
  .دفاتر اين موسسه در سراسر کشور فقط موظف به خريد روزنامه ايران شده اند

 ميليارد دالر از حساب ٣ای برداشت  نوشته نمايندگان مجلس با فوريت های اليحه دولت برشرق
ذخيره ارزی مخالفت کردند و با وجود آنکه دولت تقاضای دو فوريت برای اين اليحه کرده بود مجلسيان آن 

  . را تبديل به اليحه ای عادی کرده و به کميسيون ها فرستادند
 را گمراه می کند هيچ  يکی از نمايندگان مجلس گفته دولت عالوه بر آن که مجلس آفتاب يزدبه نوشته

روش عقاليی برای اداره کشور در پيش ندارد و اگر مجلس به اين ترميم بودجه رای دهد اين آغازش 
  . خواهد بود
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 جمعی از نمايندگان مجلس از بی توجهی نمايندگان دولت آفتاب يزداز سوی ديگر به نوشته روزنامه 
  . ز به روز بی توجهی بيشتر می شودبه نامه ها و تذکرهای خود برآشفته و گفته اند رو

 اعتراض نمايندگان مجلس به بی توجهی صدا و سيما و گزينش سخنرانی های  اعتماددر همين زمان
نمايندگان را منعکس کرده و از قول دو تن از نمايندگان نوشته رسانه ملی تنها سخنرانی های موافق 

  .دولت را پخش می کند
  

  خرداد 2:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ مى ٢٣  - ١٣٨۵ خرداد ٢سه شنبه 
سالگرد دوم خرداد، اعتراض اعضای شوراهای شهر به تصميم مجلس در محدود کردن کار :بی بی سی

شورا ها از جمله مهمترين عنوان های خبری روزنامه های امروز صبح تهران است که از ميان اخبار 
ريتانيا به عراق و گفتگوهای رهبران چين و آلمان و خارجی به سفر غيرمترقبه تونی بلر نخست وزير ب

وزيران خارجه روسيه و سعودی درباره پرونده هسته ای ايران و مخالفت با تحريم و حمله نظامی به اين 
  .کشور پرداخته اند

 تهديد اعضای شورای بيست شهربزرگ کشور به کارگزاران و اعتمادملی، شرق، همبستگی
  .  خود آورده انداستعفا را در صدر اخبار

 در سرمقاله خود با اشاره به اين موضوع و سالگرد دوم خرداد، گفتگوهای روحانيون درباره کارگزاران
  . انتخابات مجلس خبرگان را نشانه ای از بلوغ سياسی ايرانيان خوانده است

ييس جمهوری  يکی از اعضای شورای شهر تهران گفته مشاوران خود محور ارتباط ر آفتاب يزدبه نوشته
  . را با شورای شهر قطع کرده اند

گفتنی است که شورای شهر تهران متشکل از همفکران آقای احمدی نژاد است که با انتخاب وی به 
شهرداری و حمايت از وی در جريان انتخابات رياست جمهوری، تشکيل دهنده حلقه اصلی حاميان دولت 

  . بوده اند
اعتراض اعضای شورای های شهر را " ت نهم در صدد حذف شوراهادول"  با عنوان بزرگ اعتماد ملی

  . نسبت به طرح مجلس که با تاييد دولت به تصويب رسيد منعکس کرده است
اين روزنامه در سرمقاله ای به مناسبت دوم خرداد، شوراها را از جمله بزرگ ترين دستاوردهای دولت 

  .خاتمی دانسته است
مقاالت و مصاحبه هايی به يادآوری سالگرد دوم خرداد و انتخاب محمد روزنامه های مختلف امروز در 

خاتمی به اولين دوره رياست جمهوری پرداخته و درباره ضعف و قوت اصالح طلبان و داليل شکست آنان 
  . اظهار نظرهايی کرده اند

د در صدر  گفته های بهزاد نبوی نايب رييس سابق مجلس را به عنوان خاطراتی از دوم خردااعتماد
  . در سرمقاله خود به بررسی علل شکست اصالح طلبان پرداخته استاعتمادملیاخبار خود آورده و 

 در گزارشی از اجتماعات اعتراض آميز دانشگاه های مختلف کشور خبر داده که برنامه آفتاب يزد
ت نا سخنرانی هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در دانشگاه اميرکبير به عل

  .آرام بودن اين دانشگاه لغو شده است
 خود با عبور از   ها در تظاهرات  تبريزی  در خبری از اعتراض و اجتماع گسترده مردم تبريز نوشته اعتماد

   اعتراض  کردند و خواستار انعکاس  صدا و سيما تجمع  ساختمان  روبروی  شهر سرانجام  اصلی چند خيابان
  . خود شدند
   در روزنامه  به چاپ کاريکاتوری   داشت در اعتراض  تا عصر دوشنبه ادامه ه به نوشته اعتماد اين تجمع ک

 را   آن ، طراح  آذربايجانی  از هموطنان  پوزشخواهی  ضمنايران   روزنامه  آن  بود که در پی جمعه ايران
  . است  کرده اخراج
ز سوی آذری زبانان به کارتون يک روزنامه صبح  در يادداشتی به اعتراضات گسترده ای که اکيهانمدير 

صورت می گيرد پرداخته و خواستار پايان دادن به اين اعتراض ها شده و نوشته با توجه به حساسيت 
های زمان که بسياری بر اختالفات قومی در کشور سرمايه گذاری کرده اند نبايد بهانه ای برای آنان 

  .ايجاد کرد
وان رييس موسسه مطالعات راهبری ياد کرده و از قول وی نوشته اگر  از علی اکبری به عنقدس

خواسته های غرب را در برنامه هسته ای ايران بپذيريم، پذيرفته ايم که ديگران در کشور ما اعمال 
  . حاکميت کنند

گفته است اگر اعمال حاکميت غرب را در " قدرت برتر"، سخنران همايش قدسبه گزارش خبرنگار 
سته ای بپذيريم، پس از آن بحث حقوق بشر، آزادی های مدنی، و مبارزه با تروريسم مطرح برنامه ه

  خواهد شد و دور نيست که آنها مدعی بشوند چرا فالن اصل در قانون اساسی شما وجود دارد؟
 است که از قول رييس جمهوری کيهانعنوان صفحه اول " چين در تحريم ايران هماهنگ نمی شود"

  .ر با صدر اعظم نقل شده استچين در ديدا
 امسال دوازده هزار نفر از دانش آموزان کشور به حج عمره فرستاده می شوند که کيهانبه نوشته 

  . شصت در صد آنان را دختران تشکيل می دهند
 از قول رييس سازمان دانش آموزان کشور نوشته برای اين کار يک ميليارد تومان بودجه پيش کيهان

فاف پرسنل و تجهيزات الزم برای اجرای طرح را نمی دهد و از مسئوالن و خيرين انتظار بينی شده که ک
  .توجه و ياری خاص داريم
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 گزارش داده که محسنی اژه ای وزير اطالعات بعد از شرکت در جلسه کميسيون امنيت ملی قدس
د گفت پرونده در مجلس در پاسخ خبرنگارانی که از وی در مورد پرونده رامين جهانبگلو می پرسيدن

  .مرحله تجقيقات مقدماتی است و طبق قانون مجاز نيستم قبل از پايان تحقيقات مطلبی را بيان کنم
رامين جهانبگلو استاد ايرانی فلسفه که از چهره های مشهور تحقيق و پژوهش در باب فرهنگ ملت 

نهادهای بين المللی هوادار هاست از سه هفته قبل در فرودگاه تهران دستگير شده و با وجود اعتراض 
  .حقوق بشر هيچ اطالعی درباره پرونده وی منتشر نشده است

  
   خرداد1:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ مى 22  - ١٣٨۵  خرداد1شنبه دو
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود سخنان هاشمی رفسنجانی را :بی بی سی

به گمانه زنی درباره پرونده هسته ای و تصميم شورای امنيت درباره آن درباره نفت و گاز نقل کرده، 
ادامه داده و به گزارش اخباری در باره تشکيل دولت عراق، اعتراض به انعکاس نادرست اليحه لباس و 

  .مد در رسانه های آمريکا و کانادا از ديگر مطالب پرداخته اند
حت نظام را در صدر اخبار خود نقل کرده که  اين سخن رييس مجمع تشخيص مصلجمهوری اسالمی

  . ايران بايد مرکز بورس نفت و گاز جهان شود
 از همايشی که هاشمی رفسنجانی در آن شرکت داشته گزارشی تهيه کرده که در آن از کارگزاران

  .کم کاری ها در صنعت نفت انتقاد شده است
يران آن ظرفيت را دارد که با استفاده از  دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است اجوانبه نوشته 

  . تحقيقات دانشمندان به يک امپراتور کوچک در منطقه تبديل شود
 ماه های آينده را زمان برخورد آمريکا با ايران دانسته در عين حال جوانمحسن رضايی که به نوشته 

حقوق بشر، ارتباط با پيش بينی کرده که مهم ترين چالش فعلی دشمنان، پرونده هسته ای است اما 
جنبش های اسالمی و حماس و موشک های دوربرد را از جمله چالش های آينده آنها خواهد بود ولی، 
به گفته وی، با اين همه ميدانی که امريکايی ها انتخاب کردند، جزو صعب العبورترين ارتفاعات سياسی 

  .و بين المللی است
د هم به مذاکرات خط لوله گاز ايران و پاکستان پيوست و  در صفحه اول خود گزارش داده که هنرسالت

در متن خبر توضيح داده شده که مقام های عاليرتبه هند در مذاکرات فردا در اسالم آباد حاضر خواهند 
بود و در بحث مسايل مالی و فنی پروژه انتقال گاز ايران به هند از طريق مرزهای پاکستان شرکت 

 ماه ژوئن تصميم نهايی خود برای مشارکت و ٣٠د اعالم کرده است ، تا روز خواهند داشت اما دولت هن
  .يا انصراف از اين پروژه را اعالم خواهد کرد 

 در مصاحبه ای با اسماعيل خان حاکم سابق هرات که به عنوان وزير آب در دولت افغانستان به شرق
ق افغانستان و پاکستان به هند پرسيده و تهران آمده است از وی درباره خط لوله گاز ترکمنستان از طري

  .وی گفته هنوز اين قرارداد نهايی نشده که تاريخ آغازش را اعالم کنم
امضای نهايی اين قرارداد بستگی به سازماندهی چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، هند و پاکستان 

  . دارد
ور شما امکان تامين امنيت اين خط  از وزير افغان پرسيده با توجه به شرايط فعلی کششرقخبرنگار 

جاده . اين خط لوله قرار است بيشتر از کنار جاده عمومی عبور کند. لوله وجود دارد و وی پاسخ داده بله
  . عمومی در جنوب و شرق افغانستان هم فعًال مشکلی ندارد

قابل  گفته است در مقدسيک عضو کميسيون امنيت ملی وسياست خارجی مجلس در مقاله ای در 
پيشنهادهای هسته ای اروپا، ايران می تواند ابتکار عمل را به دست بگيرد و پيشنهادهای تازه ای را 

  . مطرح کند
به گفته محمود محمدی ايران بايد با تقسيم بندی خواست خود در زمان بندی های مختلف، روی آن 

  . مانور دهد و ابتکار عمل را در اين خصوص به دست بگيرد
ی گفته ممکن است ما هم طرح چند مرحله ای داشته باشيم که جمهوری اسالمی ايران را آقای محمد

  .به اهداف خودش برساند
 به نقل از محافل کارگری نوشته دو نرخی شدن حداقل حقوق کارگران در جمهوری اسالمیروزنامه 

  .  هزار نفر از کارگران قراردادی شده است٣٠سال جاری موجب اخراج حدود 
شته اين روزنامه هرچند ممکن است وزارت کار با حسن نيت اقدام به دو نرخی کردن نموده باشد به نو

ولی چون اين اقدام در عمل موجب اخراج کارگران قراردادی شده و روند اخراج همچنان ادامه دارد، بهتر 
  .است وزارت کار در اين تصميم تجديدنظر کند

ا و آمريکا درباره اليحه مدلباس که درمجلس تصويب شده است و اشتباه روزنامه ها و مقاماتی در کاناد
وانمود کردن اين که در اين اليحه تصويب شده است که اقليت های مذهبی لباس شاخص و مخصوصی 

  . بپوشند موضوع مقاالتی در روزنامه های امروز صبح تهران است که به آن اعتراض کرده اند
وع اختصاص داده و آن را ترفند امپرياليسم رسانه ای دانسته و  سرمقاله خود را به همين موضکيهان

   در مورد صحت  تحقيق  بدون المللی  بين  بزرگ های  رسانه  چگونه  در سرمقاله خود پرسيدهاعتماد ملی
  هران خود در ت  از خبرنگاران  حتی  اينکه اند، بدون  زده   مقاله  آن  وسيع  انعکاس  به  اخبار دست  اين و سقم

  . و جو کنند  امر پرس  از مسئوالن  خصوص  در اين بخواهند که
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 خواهان آن شده که وزارت خارجه اين موضوع را از نظر حقوقی پيگيری اعتماد ملینويسنده يادداشت 
  . کند

 خبر داده که سفير کانادا در تهران به همين دليل به وزارت خارجه فراخوانده شده کيهاندر همين حال 
  .است

 و   توليدکنندگان  صنف  اتحاديه  از حراج مانتوهای زنانه بلند و گشاد خبر داده و از زبان رييساعتماد ملی
 و  بلندتر و گشادتر است" مد روز فعلی "  از مانتوهای  نوشته اين مانتوها   گفت  تهران  پوشاک فروشندگان

  .   است  گرفته  صورت  شهروندان  درخواست  بنا به اين
 هفته پيش همزمان با اعتراض محافظه کاران به لباس های تنگ و چسبان دختران تهرانی مقامات دو

دولتی اعالم کرده بودند که طرحی برای عرضه لباس های مناسب دارند و با عرصه آن و جلوگيری از 
  .دعرصه لباس های نامناسب خواهند توانست از رواج لباس های بدحجابانه در شهرها جلوگيری کنن
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