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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(یم ایران و دولتهای بزرگرژ

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

 رانی به ایی اروپایکاي تروئی مشوق هاسی نوشي برجسته پنکات: فرانسه مجددا منتشر کرد یخبرگزار
  ٢٠٠۶ مى 30  - ١٣٨۵خرداد  9 شنبهسه 
 ی بررسی و آلمان براتي امنی امور خارجه پنج کشور عضو دائم شورارانی آستانه نشست وزدر
 را منتشر کرد که شنهادهاي پنی از ایی بخش هاگری فرانسه بار دی خبرگزاررانی غرب به ایشنهادهايپ

 . شودی نمدهی در آن دیريينسبت به قبل تغ
 ی  را که خبرگزاررانی اروپا به ایکاي تروئیشنهادهاي پهي اولسی نوشيمتن پ" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 تلکس خود مخابره ی  آن را بر روگری منتشر کرد و امروز بار دبهشتی ارد29 بار نيفرانسه آن را نخست
 :  شرح است نیکرده به ا

 
 : انجام خواهد داد عبارت است از ی المللني که جامعه بیاقدامات* 
I -براساس ماده زي اهداف صلح امی برای هسته ای در استفاده از انرژرانی مجدد بر حق مسلم ادي تاک 

  .ی هسته ای منع گسترش سالح هامانيچهارم پ
II -در دی  آب سبک جدی ازجمله ساخت راکتورهارانی ای نظامري غی از برنامه هسته ای جدتی حما 
 . مشترک ی طرح هاقی ازطررانیا

III - یري  ازسرگی سازمان ملل متحد براتي امنی در شورارانی گفتگو درباره پرونده اقيموافقت با تعل 
 .مذاکرات 

 
 : انجام خواهد داد عبارت است از رانی که اییکارها* 
 I-کامل با اژانس ی همکارقی ازطری المللني بی های تعهد در پرداختن به مسائل مهم و تمام نگران 
  .یاتم ی انرژی المللنيب

II-روند در خالل مذاکراتنی و ادامه ای و بازفرآوری سازی غننهي ها درزمتي تمام فعالقي  تعل   
III-ی اتمی انرژی المللني گسترده تر آژانس بی های بازرسی پروتکل الحاقی اجرایري ازسر گ  
 مذاکرات رندهي در دراز مدت است دربرگی به موافقتنامه ایابي از مذاکرات که هدف از دستیبخش* 
 الزم االجرا زي نی است که به لحاظ حقوقرانی سوخت به انهي درزمیی هاني درباره دادن تضمیشنهاديپ

 :  استوار است بر ژهی مذاکرات به ونیباشد اما ا
I-دی که تمام گاز هگزا فلورهي در روسی المللني مرکز چرخه سوخت بکی در کی مشارکت به عنوان شر 

 . خواهد کردی غن رارانی اومياوران
II -ی برارانی به اافتهی اختصاص ی سوخت هسته اري نگهداشتن ذخی بانک سوخت براکی سي تاس 

 .ی اتمی انرژی المللنيمدت پنج سال با مشارکت و تحت نظارت اژانس  ب
III -ی اتمی انرژی المللني آژانس بی ازسوی المللني بی های نگرانگری حل تمام مسائل مهم و ددیي تا 
 اعالم ی هسته اتي فعالای مواد چگونهي کند هیري گجهي باشد که بتواند نتیتي آژانس در موقعنکهیو ا

 . وجود نداردرانی در ای انحراف از مواد هسته ااینشده 
 
 : اشاره دارد به ني همچنشنهادي پنیا* 
I-در ی و همکاری منطقه اتي امنباتي ترتی با هدف اجرای دولتني بی نشست منطقه اکی از تی  حما 

  .یاسي ستي و حق حاکمی ارضتي  تمامی برایی هاني مهم ازجمله تضمی منطقه اتيمسائل امن
II -سالح ها  در نی  پرتاب الی و وسای کشتار جمعحاتي از تسلی منطقه عارکی جادی از هدف اتی حما 

  .انهيخاورم
III -ی چارچوبجادی و ایسازمان تجارت جهان ازجمله ی المللني بی از ادغام کامل با سازمان هاتی حما 
 و ی اقتصادی ازجمله موافقتنامه همکاررانی و تجارت با ارانی در اشتري بمي مستقی گذارهی سرمایبرا
  . یی اروپاهی با اتحادیتجار
IIII -یماهاي اعمال شده بر سازندگان هواپی هاتی و لغو محدودی کشورییماي هواپنهي درزمی همکار 

  .رانی به اییماهاي هواپنيصوص صادرات چن درخیمسافربر
V-اروپا هی و اتحادرانی اني مدت بی طوالنکی استراتژی همکار . 
 
  : ی از همکاررانی ای درصورت خودداریاقدامات احتمال* 
  عبارت است ازرانی ای و موشکی هسته ای برنامه هاهي  اقدامات عل-
I-برنامه ها نیوط به ا مربی های صادرات کاال و فناورهي علمی  تحر . 

II-برنامه هانی در الي افراد دخای سازمانها ی داد و ستد مالتي ها و ممنوعیی  مسدود شدن دارا . 
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III -برنامه هانی افراد مرتبط با ای برادی سفر و صدور روادتي ممنوع . 
IV-ی اتمی انرژی المللني با آژانس بی فنی همکارقي تعل.  
V-در ارتباط هستندعی صنانی که با ایی شرکت هاهي علی گذارهی سرماتي ممنوع . 

VI-در خارج از کشوری و هسته ای مربوط به توسعه موشکی ها در رشته هایرانی الي تحصتي ممنوع  . 
 : عبارت است از ی و اقتصادیاسياقدامات س*  

VIII-دوجانبه ی  کاهش ،  توقف تماس ها . 
IX -رانی  اهی بلند پای هاتي مقامات و شخصیرخ ،  مسافرت بدی صدور روادتي ممنوع.  
X-می رژنی به اکی نزدای مرتبط ی سازمان هاای افراد ی هایی مسدود شدن دارا.  

XI-رانی اهي علیحاتي تسلمی تحر.  
XII -رانی شده به اشی صادرات محصوالت خاص به عنوان مثال محصوالت نفت و گاز پاالهي علمی تحر.  

XIII-ی به سازمان تجارت جهانرانی اوستني از پتیما حافتنی انی پا.  
XIV-رانی در ای خاصی در بخش های گذارهی ، سرمای همکارتي ممنوع. 
XV -رانی ای موسسات مالی هایی دارای مسدود شدن کل.  

XVI-رانی به ای و صادراتی تجاری هامهي بنهي درزمی دولتتی کاهش حما.   
  

 في سرنوشت ساز توصی مرحله ارانی ایصوص موضوع هسته ا را در خنی نشست پنجشنبه در وآلمان
 .کرد

  ٢٠٠۶ مى ٣١ - ١٣٨۵ خرداد ١٠چهارشنبه 
 وزارت خارجه آلمان گفت یسخنگو" ائگری نيمارت"آ، .پ. دی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 رانی ایه ا شده درباره موضوع هستجادی کاستن از بحران ای مشترک برای نشست تالشنیکه در ا
 .صورت خواهد گرفت

 آن ارائه نداد اما روزنامه تي اهمني اروپا و همچنهی اتحادشنهادي درباره پیشتري باتي جزئی وگرچه
 برنامه ی برای فنی بسته شامل کمکهانی منبع ناشناس نوشت که اکی به نقل از تی سای دیآلمان
 . خواهد بودرانی ازي صلح آمی هسته ایها
 . خواهد بودزي نیتي امنی هاني از تضمی سرکی شامل ني بسته همچننیقام، ا منی گفته ابه
 اروپا را که در روز پنجشنبه از شنهادي پرشی از پذرانی که ای گفته است که در صورتني روزنامه همچننیا

 هي را علییمهای ارائه  خواهد شد استنکاف کند، ممکن است شش کشور تحرنی در و5+1 گروه یسو
 .ع کنند وضرانیا

 در سي آلمان، فرانسه و انگلیی به همراه سه کشور اروپاني چه،ي روسکا،ی است فردا مقامات آمرقرار
  . اروپا گفتگو کنندیشنهادي و بسته پرانی ای درباره موضوع هسته انیو
  

 به دني همه ما رسیآرزوو ؛رانی اروپا توسط ایشنهادهاي پرشی نسبت به پذیدواريسوالنا با ابراز ام
 توافق با تهران است

  ٢٠٠۶ مى ٣١ - ١٣٨۵ خرداد ١٠چهارشنبه 
 ابراز ران،ی ای حل موضوع هسته ای براگری بار دیی اروپاهی اتحادی خارجاستيمسئول س"  سوالناریخاو"

 . کردینيخوش ب
 ی راه حلافتنی به یني سوالنا ضمن ابراز خوش بتدپرس،ي مهر به نقل از آسوشی گزارش خبرگزاربه
 پنج عضو دائم یشنهادي کرد که تهران بسته پیدواري ابراز امني همچنرانی ایضوع هسته ا مویبرا

 .ردی بعالوه آلمان را بپذتي امنیشورا
 و فرانسه  به همراه سي انگلن،ي چه،ي روسکا،ی شامل آمرتي امنی دائم شورای فردا پنجشنبه اعضا

 نی و فرانسه، در وسي به همراه انگلانری با ایی از سه کشور گفتگو کننده اروپاگری دیکیآلمان 
 خواهند گو اروپا گفتیشنهادي بسته پني و همچنرانی ای موضوع هسته اراموني برگزارو در آن پینشست
 .کرد

 ها تن به یرانیاگر ا:   خود را متوقف کند افزودی سازی غنی هاتي فعالدی تهران بانکهی با تکرار اسوالنا
 . آنها مشکل ساز خواهد شدی امر برانیاگفتگو درباره مشوق ها ندهند 

اگر تهران :  کرد اما گفتی درباره مشوق ها خوددارشتري باتي مقامات از ارائه جزئگری مانند دزي نسوالنا
 زي امن تر کردن منطقه نی برایتي امنی هازمي شامل مکاننيبا مشوق ها موافقت  کند بسته همچن

 .خواهد بود
 نی دفاع اریوز" ننیسپو کار" امور خارجه فنالند و ریوز" وجايومي تیکیار" با  خودداری که پس از دسوالنا

 اروپا یقی بسته تشوني کرد همچنی کند گفتگو می اروپا آماده مهی اتحاداستی ریکشور که خود را برا
 . سخاوتمندانه و متهورانه خواند یرا به اندازه کاف

 ني شرکت کند همچنرانی ای موضوع هسته ارامونيپ نی در و5+1 که قرار است فردا در نشست سوالنا
 شي پچي تهران آماده است بدون هنکهی بر ای را مبنرانی امور خارجه اریوز" یمنوچهر متک "رياظهارات اخ

 است ین بدان معنیا:  کرد و گفتفي سازنده توصاري به سرعت گفتگوها را با اروپا آغاز کند بسیشرط
 اروپا را ی از سویقی بسته تشویدر حال گفتگو هستند و منتظرند تا محتوا آنها ران،یکه احتماًال در ا

 .ننديبب
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 بر ورود مشروط در ی مبنکای آمرري اخهياني در واکنش به بی اهياني دفتر سوالنا با صدور بگری دی سواز
بود و  مثبت خواهد اري و محکم و بسی قوی نشانه انی ، اعالم کرد که ارانی چند جانبه با ایگفتگوها

 . استرانی به توافق با ادني مشترک همه ما رسیآرزو
 خارج نکهی بر ای ما را مبندي امکای آمردی گفت که موضع جدني اروپا همچنهی اتحادی خارجاستي سدفتر

  . کندی متی تقوم،ی برقرار سازرانی با ایدی جدی بود تا رابطه و همکارمي قادر خواهی جاریاز گفتگوها
  
 حل کيپلماتی درانی ای است مسئله هسته الی ماکایآمر: در واشنگتن یطبوعات می در نشستسیرا

  فرستادی اهياني برانی ای در تهران براسي سفارت سوئقی از طرکایآمر/ شود
  ٢٠٠۶ مى ٣١ - ١٣٨۵ خرداد ١٠چهارشنبه 

 یش را برا کشوری درواشنگتن آمادگی عصرامروز در کنفرانس خبرکای امورخارجه آمرری وزسیزارايکاندول
 . اعالم کردرانی ها جهت مذاکره با اییمشارکت با اروپا

 کرد چنانچه دی  تهدکای امورخارجه آمرری ،  وزرهی الجزی مهربه نقل  از شبکه خبری گزارش خبرگزاربه
 روبرو یاسي و سی اقتصادی هامی با تحراوردي درنقي خود را به حال تعلی سازی غنی هاتي فعالرانیا

 .خواهد شد
 ی هسته ای هاتي فعالرانی که اگر امی گرفته اشي را در پی خود راهیی اروپاپمانانيما با هم:  افزودیو

 . روبرشودی و اقتصادیاسي سی هامیخود را کنار نگذارد با  انزوا  و تحر
 حل ی و براردي بگشي است که راه درست را درپنی ارانی ای مثبت برانهیگز:  گفت کای امورخارجه آمرریوز

 ی سازی مربوط به غنی هاتي کند و تمام فعالی همکاریی اروپای خود  با کشورهایموضوع هسته ا
 کند ی همکاری اتمی انرژی المللني درآورد وبه طور کامل با آژانس بقي را به حال تعلی و بازفناورومياوران

 .سازد ی امر راه را بر آژانس هموار منی اجرا کند که اگری را باردیو پروتکل الحاق
 تي و در دراز مدت  امندی نماني خود را تامی تا منافع واقعردي بگشي درپی راهدی بارانی اس،ی گفته رابه

 . کندني منطقه و جهان را تامیخود و کشورها
 رانی استفاده کند چون ملت ازي اهداف صلح آمی برای هسته ای حق دارد از انرژرانیا:  گفتسیرا

 تي حق را به رسمنی استفاده کند و ما ای هسته ازي صلح آمیدارد تا از انرژ حق را نیاعتقاد دارد که ا
 به تعهدات دی باران تهدی گوی امضاء کرده است مرانی که ای المللني بی اما توافق نامه هامي شناسیم

  . دست برداردی به سالح هسته ایابي دستی  علنا و بطورکامل ازتالش برادی بارانیا.  بماندبندیخود پا
 کشور بهبود و نی ای است که  وضعت اقتصادنی شود ای مرانی ملت ابي راه نصنی که درایمنافع
 جرج بوش نکهی اژهی کند بوی متیحما تالش ها نی از اانهي ومخفی به طور علنکایآمر. شود ی  متیتقو
 کيپلماتی دقی از طری به حل موضوع هسته اکای کرده است که آمردي بارها تاککای آمری جمهورسيرئ
 . است بندیپا
 اما آن ها به مي بدهرانی به ایزي مسالمت آمشنهادي پمي گرفتمي تصمیی اروپایما با شرکا:  گفت سیرا
 . توجه کنندشنهادي پنی ها به ایرانی که امیدواري عمل نکردند و امنهي زمنی خود در افهيوظ
 رانی ها به ای ها و فرانسویسي، انگل های آلمانیعنی ما یشرکا:  آورشد ادی کای آمررامورخارجهیوز
 به مذاکرات نکهی بردارد قبل از اومي اورانی سازی غنتي کردند که به طور کامل دست ازفعالشنهاديپ

 تي امنی شوراو ی انرژی المللني حکام آژانس بی شورای مذاکرات ازسویري شرط ازسرگنیبرگردد و ا
 .است
 تی را به سمت مثبت هداکيپلماتی دینگتن آماده است تالش هاواش:  عنوان کرد کای خارجه آمرراموریوز

 قی از طررانی ای است که موضوع هسته انیتالش ما ا.  آمده استفاده کند شيکند و ازفرصت پ
 قي تعلال را به حومي اورانی سازی غندی بارانی آن اعی سرتي موفقی حل و فصل گردد و برایپلماسید

 .درآورد
 ی جمهوری را برای اهياني بسي دولت سوئقی ازطرندگانشی ونماکای امروزآمرصبح:  ادامه داد سیرا

 منطقه تي و امنرانی درسازمان ملل متحد فرستادند که  در آن  منافع ملت ارانی دائم اندهی ونمایاسالم
 ی های و ازبلند پروازردي بگشي راه را درپنی صلح اجادی ای برامي خواهی مرانیما ازا.  لحاظ شده است

 . دست برداردی به سالح هسته ایابي دستی برایهسته ا
 برقرار کای و ملت آمررانی ملت اني  مثبت و سودمند بی خواهد روابطیبوش م:  افزود کای خارجه آمرریوز

 ني بی گذارهی و سرمای ، آموزشی ، ورزشی و ارتباطات فرهنگشی افزای رابطه سودمند برانیشود و ا
 .  باشدی مکای و ملت آمررانیملت ا

 زند ی کند وبه خشونت ها درعراق دامن می متی حماسمی را متهم کرد که از تروررانی در ادامه اسیرا
 یو.  کند ی  تالش متي امنیشورا1559 و استقالل لبنان برخالف قطعنامه تي حاکمفي تضعیو برا
 نينع از روابط  ب ها مااستي سنی باشد و ای می خارج از اجماع جهانرانی ای هااستي شد سیمدع
 . جهان شده است ی ملت هاهي و بقکای و ملت آمررانیملت ا

 کایآمر.  کندتی حماسمی از تروردی کشور نبانیا.  باشدری پذتي دولت مسئولکی دی بارانیا:  گفت سیرا
 رانی ای اسالمی اروپا به به حل مسائل مختلف با جمهورهی اتحادیکاي به تروئوستنيآماده است با پ

 . کشور را حل و فصل کندنی ایدازد ومسئله هسته ابپر
 از اشاعه سالح یري جلوگی برایی اروپایکاي خود با تروئیما همچنان به تالش ها:  ادامه دادسیرا

   .ميستی ای مسمی  ازتروری معنوی مالتی ما در برابرحماني و همچنمي دهی ادامه میهسته ا
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  استدواري ام درباره ايراننی اجالس وجهي به نتکایآمر
  ٢٠٠۶ مى ٣١ - ١٣٨۵ خرداد ١٠چهارشنبه 
 ی فرانسه و آلمان درباره برنامه هسته اه،ي با سران روسکای جمهور آمرسیي بوش رجورج:بی بی سی

 .  صحبت کرده استرانیا
 کشورها درباره نی با رهبران ای بوش در مکالمه تلفنی آقادی گوی مکای آمری ملتي امنی شورایسخنگو

 .  گفتگو کرده استانهي صلح خاورمی اوضاع عراق و گفتگوهاران،یا
 خارجه گروه پنج به رانی است تا پنجشنبه با وزنی امورخارجه عازم وری وزسی رازاي حال کاندولنی ادر

 .  به گفتگو کندرانی درباره اکیعالوه 
 سی نوشير سر پ و توافق بنی وی به گفتگوهادی گوی مکای وزارت خارجه آمری مک کورمک سخنگوشان

 با خبرنگاران ی در گفتگوی است ولدواري امرانی ای درباره برنامه هسته اتي امنیمتن قطعنامه شورا
 . نکردی آنها اظهار نظریدرباره مفاد توافق احتمال

 .  دو جنبه مختلف باشدرندهي در برگدی باتي امنی مک کورمک قطعنامه شورای گفته آقابه
 هي تنبرندهي در برگدی حال بانی ها باز بگذارد و در ایرانی مذاکره و توافق با ایا برا راه ردی قطعنامه بانیا"
 کشور نی اهي علی المللني بی احتمالی هامی و تحررانی کردن ای مانند منزوی المللني جامعه بیها

ل  هفتم منشور سازمان ملصل توسل به فرندهي در برگدی قطعنامه بانی ایهيحداقل جنبه تنب. باشد
 ." باشدی المللني به خواست جامعه برانی ایی اعتنایمتحد در صورت ادامه ب

 در برابر کای از مواضع آمری هنوز با برخني و چهي روسک،يپلماتی از منابع دی حال به گفته برخنی ادر
 .  کنندی مخالفت مرانی ایبرنامه هسته ا

 که نخواسته نامش فاش شود نوشته یی ارشد اروپای هاپلماتی از دیکی فرانسه به نقل یخبرگزار
 در نظر گرفته ی هاهي تنبی درباره زمانبندکی گروه پنج به عالوه ی تعضاری دو کشور با سانیاست که ا
 . توافق ندارندتي امنی شورای در قطعنامه احتمالرانی ایشده برا

 درباره عالقه کشورش رانی امور خارجه اری وزی در واکنش به سخنان منوچهر متکدي حال کاخ سفنی ادر
 . کرده استیني با اروپا ابراز خوشبی هسته ای گفتگوهایريبه از سرگ

 چي بدون هیی اروپاهی با اتحادی مذاکرات هسته ایري سرگی برارانی ای از آمادگی در مالزی متکیآقا
 . خبر داده بودی شرطشيگونه پ
 است و ی گفتگوها راضیرياز سرگ در پاسخ به خبرنگاران گفت که دي کاخ سفی اسنو سخنگویتون
  . برسندجهي است که به نتدواريام
  

 : از دانشمندان جوان کشورلي و تجلی ثروت مل،ی ا  هستهی فناورشی در همایديسع
 آب روگاهي ن2 ی المللنيمناقصه ب/  خواهد بود ری پذ  امکانکی نزد ندهی در آیرانی ای اتمروگاهي نساخت

  شودیسبک در مرداد ماه برگزار م
  ٢٠٠۶ مى 30  - ١٣٨۵خرداد  9 شنبهسه 
 ی بوشهر ازسو هي سوخت اولني که قرارداد تامیاز زمان:  کرددي تاکی اتمی الملل سازمان انرژني بمعاون
 اصفهان را به طور کامل به ما UCF ساتيها بر اساس آن تاس  یني که بنا بود چیها و قرارداد  یآلمان
 خود با اتکا به امکانات ري مسنی در امي گرفتمي لذا تصمم،ی کسب کردید دهند اجرا نشد، تجربه بلیتحو
 .مي اقدام کنیبوم
 ثروت ،ی علم بوم،یا  هسته ی فناورشی که در همایدي، محمد سع"مهر "یاسي گزارش خبرنگار سبه
 مدل مشخص 3 گفت، به ی در دانشگاه تهران سخن می اسالمرانی از دانشمندان جوان الي و تجلیمل
 است که ی مدل، مدلکی:  اشاره کرد و اظهار داشتاي در دنی ا  هستهیها  برنامه   توسعهدر
 را شکل یباتي به دست آوردند، ترت50   را در دههی تکنولوژنی از ابتدا که ای فناورنی ای دارایورهاکش

 .  شکل گرفتی پادمانیها  موافقت ری و ساNPTدادند که بر اساس آن 
 فاقد ی حساس به صورت کنترل شده و محدود به کشورهای فناورنی که انیبا هدف ا کار نیا:  افزودیو

 کشورها نی انکهی اجادی ای را برایا  منتقل شود و مقررات محدود کننده ی ا  هستهیو محروم از فناور
 .  استفاده کنند، صورت گرفتی تکنولوژنی مقررات از انینتوانند در خارج از ا

 حال که عضو ني در عني سابق و چی فرانسه، شوروکا،ی آمرس،يج کشور انگلپن:  اضافه کردیديسع
NPTنداشته باشند، مستثنا هستندی که سالح هسته انی هستند اما از ا  . 
 مهم و ی فناورنی خود تالش کرده است ای انسانیروي بر اساس دانش و نی هر کشورنکهی ااني با بیو

 مدل کایآمر:  دادحي اشاره کرد و توضی فناورنی به ایابي دستی ها حساس را گسترش دهد، به مدل
 بعدها تهکند، الب  ی مني تامقی طرنی سوخت خود را از ا  را انتخاب کرد و عمدهی گازی ها وژنيف

 . تر بود  شرفتهي پی گازی ها وژني را به دست آورد که از روش فی ا شرفتهي پیوژهايفیسانتر
 ی ها تي در فعالهي که روسی با اشاره به مدلی اتمی سازمان انرژیزی ر  الملل و برنامه ني امور بمعاون
 نی را انتخاب کرد و بر اوژهايفی از سانتری نوع خاصهيروس:  اش انتخاب کرده است، گفت ی ا هسته

 ی گازوژني فی ها ني از نوع ماشکای فرانسه از مدل آمرنيهمچن. کند  ی مدياساس سوخت خود را تول
  .استفاده کرد

 اظهار ی ا  هستهی با اشاره به مدل دوم در استفاده از فناوریکننده هسته ا  مذاکره مي عضو تنیا
 نی انتقال ای براینشی را به طور گزیی کشورها،ی ا  هسته شرفتهي پی فناور پنج کشور دارنده: داشت
 کای از آمری ا خت هسته سودي و تولروگاهيژاپن در بخش ساخت ن.  به آنها مثل ژاپن انتخاب کردندیفناور
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 هسته   گسترش برنامهی براکای از آمریی ها  و فرانسه و در بخشسي آلمان از انگلنيهمچن. کمک گرفت
 . خود کمک گرفت یا 
:  اشاره کرد و افزودی ا  هستهی در استفاده از فناوری جنوبیقای و آفرني آرژانتل،ی به سه کشور برزیو
 نی از ای را به دست آورد اما در مقطعروگاهي ساخت نید تکنولوژ کری در ابتدا سعی جنوبیقایآفر

 نی مدل اول از ایورها راه، کش انهي استفاده کرد که در میا  به دست آوردن سالح هسته ی برایتکنولوژ
 ی و رآکتورهاهي مواد اولدي تولی بر روی جنوبیقای تالش آفر کار آنها ممانعت کردند و در حال حاضر عمده

 .  داردی مگاوات950 کشور دو رآکتور نیا.  استیهسته ا
 دي حرکت کرد و تولی خود به سمت سالح هسته اري در مسزي ننيآرژانت:  در ادامه اظهار داشتیديسع

 .  بازگشتري مسنی هم از اني به دست آوردن سالح کنار گذاشت، اما آرژانتیسوخت را برا
 سال 16در :  گفتلی برزی ا  هستهیها  تي اشاره به فعال کشورمان بای ا  هسته کننده  مذاکره مي تعضو

 تي فعالی از رآکتور هسته ای ساخت نوعی سوخت را کنار گذاشت و برادي موضوع توللیگذشته برز
 نهي زمنیا که در چند سال گذشته در ی حال برنامه سوخت را هم دنبال کرد؛ به شکلنيدر ع. داشت
  . داشته استیزي آم تي موفققاتيتحق

   دارندهی که کشورهای با اشاره به تالشی اتمی سازمان انرژیزیر الملل و برنامه   ني امور بمعاون
آنها قصد : اند، اظهار داشت  کرده ی فناورنی به ارانی اافتنی دست ی قبل از انقالب برای ا  هستهیفناور

 بود، نه رانی به اروگاهي ساخت ن نامهبر داشتند اما توافقاتشان بر سر انتقال رانی را به ای فناورنیانتقال ا
 .  سوختیفناور
. یا  سوخت هسته   بوده است نه چرخهی اتمی ها روگاهي از ابتدا به دنبال ساخت نرانیا:  افزودیديسع

 . کنند نادرست است ی باره مطرح م نیآنچه که در ا
 ني که قرارداد تامیزماناز :  گفتم؟ي سوخت رفتدي سئوال که چرا به سراغ تولنی با طرح ایديسع

 UCF ساتيها بر اساس آن تاس  یني که بنا بود چیها و قرارداد  ی آلمانی بوشهر از سو هيسوخت اول
 که مي گرفتميصملذا ت. می را ما کسب کردی دهند اجرا نشد، تجربه بدلیاصفهان را بطور کامل به ما تحو

 . مي اقدام کنی خود با اتکا به امکانات بومري مسنیدر ا
.  درصد از آن آماده شده است92 کرد که تا امروز یی بوشهر را اجرا  پروژه1377 در سال رانیا:  گفتیو

 میما تالش دار. مي عمل برسان  بوشهر به مرحلهروگاهي که نمي تالش کندی باندهیظرف چند ماه آ
 . مي کنی بومی داخلی ها  کوچک توسط شرکتاسي را در مقی اتمیها روگاهين

 که میگو  ی مطلع به شما مکیبه عنوان :  کشورمان اظهار داشتی هسته ا کننده  مذاکره ميت عضو
 در کی نزد ندهی در آی اتمروگاهيساخت ن. ستي سوخت نی تر از تکنولوژ  سختروگاه،ي ساخت نیتکنولوژ

 .  خواهد بودری پذ کشور ما امکان
 رانی ا هي اول  برنامهنکهی بر ادي در ادامه با تاکیاتم ی سازمان انرژیزیر الملل و برنامه   ني امور بمعاون
 از ی بخشني تامنيهمچن:  سال است، گفت25 ی ال20 در ی هزار مگاوات برق هسته ا20تحقق 

 .  چارچوب قرار داردنی در اروگاهيسوخت ن
شروط  خود را تحت نظارت آژانس بر اساس تعهدات خود مساتي که تاسمی ندارییما ابا:  کرددي تاکیو

 . مي قرار دهردی را بپذرانی ای ها تي واقعاي دنکه نیبر ا
 موضوع را هضم کند نی بتواند ااي دننکهی ایفهمد برا  یملت ما م:  اظهار داشتانی در پایدي سعمحمد

  . شودمي همگان تفهی موضوع برانی تا امی دارازيها به زمان ن  ییهم ما و هم اروپا
  

  به ايران را نداردیمآمريکا توان حمله نظا: یمتک
  ٢٠٠۶ مى 30  - ١٣٨۵خرداد  9 شنبهسه 

 خارجه ايران ابراز اطمينان کرده است که اياالت متحده توان دست زدن به عمليات وزير:بی بی سی
 ی توقف يا مکث در فعاليت غنی اسالمی وزارت خارجه جمهوری عليه ايران را ندارد و سخنگوینظام
 .نسته است اورانيوم را مردود دایساز
 شرکت در اجالس وزيران خارجه ی وزير خارجه ايران که برا،ی مه، منوچهر متک30 سه شنبه، روز

 اياالت متحده در عراق و افغانستان ی برد، با اشاره به درگيری به سر میجنبش عدم تعهد در مالز
 . نداردی آمريکا هراسی از حمله نظامیگفته است که کشور و

 ی در عراق و افغانستان وجود دارد و آمريکا در موقعيتیمشکالت زياد" که  گفته استی متکیآقا
 ."نيست که يک بحران ديگر را بر ماليات دهندگانش تحميل کند

 ی اين کشور، آقای هسته ای از برنامه های حل بحران ناشی مورد پيشنهاد اروپاييان به ايران برادر
 . دو پيش شرط داردی جامعه بين المللی از سویهاد پذيرش هر پيشنی گفته است که ايران برایمتک
 در اختيار داشتن ی برای را به رسميت شناختن حق بنيادی اسالمی جمهوری پيش شرط هایو

 - ی هسته ای با اهداف صلح آميز و همچنين تقويت پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ایفناور
 .  توصيف کرده است- ی تیان پ

اگر " است و افزود ی است که اين کشور آماده همکاریگفت که تنها در چنين شرايط ايران وزيرخارجه
 ." تونيم آن را بپذيريمی را ناديده بگيرند، چطور می هسته ای در اختيارداشتن فناوریآنها حق ايران برا

جه  در مورد پيشنهاد وزير خاری در پاسخ به سئوال- ايسنا - دانشجويان ايران ی گزارش خبرگزاربه
 اسرائيل را به ی اسالمی گفته است که جمهوری متکی ايران، آقای تحريم اقتصادیاسرائيل برا
 ." وجود نداردیچنين کشور" شناسد و افزوده یرسميت نم
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 ' مردود استی سازیتوقف غن'
 در روز ی در يک نشست مطبوعات،ی اسالمی وزارت خارجه جمهوری سخنگو،ی حميدرضا آصفهمزمان،

 ی به هيچوجه در دستور کار جمهوری سازیبحث مکث يا توقف غن" مه، گفته است که 30سه شنبه، 
 ." ايران قرار نداردیاسالم

 در خالل ی سازی اخبار مربوط به توقف غنی آصفی آقا- ايسنا - دانشجويان ايران ی گزارش خبرگزاربه
 در مورد ی اتمی انرژی مديرکل آژانس بين الملل گذشته را تکذيب کرده و همچنين پيشنهادیروزها
 . دانسته استی وی را نظر شخصی سازی توقف چند ساله غنی ايران برایآمادگ
 وزارت خارجه در مورد اظهارات محمد جواد ظريف، نماينده ايران در ی از سخنگو،ی اين نشست خبردر

 . سئوال شد اورانيومی سازی در غنیسازمان ملل در مورد پذيرش سقف معين
 را در خصوص سطح ی از قول نماينده ايران در سازمان ملل گزارش شد که ايران قصد دارد سقفاخيرا
 اورانيوم را تا حد پنج ی اسالمی دولت گفت که جمهوری بپذيرد و روز دوشنبه نيز سخنگوی سازیغن

 . کندی میدرصد غن
 پذيرد و افزود که آن ی می حد محدود را دری سازی گفت که اينطور نيست که ايران غنی آصفیآقا

 . که مطرح شده در ارتباط با تامين سوخت استیدرصد
 ی بررسی امنيت و آلمان که قرار است برای با اشاره به اجالس پنج کشور عضو دايم شورای آصفیآقا

  هنوزی اسالمی ايران تشکيل شود گفته است که جمهوری حل بحران هسته ایپيشنهاد اروپاييان برا
 .کردپيشنهاد اروپاييان را دريافت نکرده و پس از دريافت آن در اين مورد اظهار نظر خواهد 

 ی باشد نمی تی را که فراتر از مسئوليت هايمان در ان پیما هيچ چيز" تاکيد کرد که ی عين حال، ودر
  ".ضوع برخورد کنند خواهيم با منطق و با توجه به واقعيات موجود، با اين موی ها میپذيريم و از اروپاي

  
 ی اتمی از پذيرش پيشنهادهایهشدار سوالنا به ايران در مورد خوددار

  ٢٠٠۶ مى 30  - ١٣٨۵خرداد  9 شنبهسه 
 اتحاديه اروپا به دولت ايران هشدار داد که اگر از ی سوالنا، مسئول سياست خارجخاوير:بی بی سی

 امتيازات ی اورانيوم در مقابل دريافت برخیساز ی توقف برنامه غنی که اين دولتها برایپذيرش پيشنهاد
 در ران از اينکه ايی تعبير خواهد شد حاکی کند، اين اقدام نشانه روشنیمطرح خواهند کرد خوددار

 .  داردی فراتر از توليد انرژی خود، قصدی اتمیبرنامه ها
 یمان در حال رايزن امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آلی دائم شورای است که اعضای در حالاين
 .  با ايرانندی مذاکرات هسته ای از سرگيری برای به مبنايی دستيابیبرا
 ی مجلسهای و سياست خارجی دفاعی کميسيونهای در جمع اعضای سخنانی سوالنا طیآقا

 ی که برای کشور عضو اتحاديه اروپا و همچنين پارلمان اين اتحاديه گفته مجموعه امتيازات25 یقانونگذار
 رانيها ايیخواهد بود و برا" جذاب" اورانيوم به ايران پيشنهاد خواهد شد، ی سازیست برداشتن از غند

 . هم جالب خواهد بود که درباره شان فکر کنند
 کرد که تا پيش از ديدار سران اتحاديه اروپا با رئيس جمهور آمريکا که قرار است بيست ی ابراز اميدواریو

 به یدر وين، پايتخت اتريش صورت گيرد، توافق بر سر اينکه چه امتيازات)  خرداد31(و يکم ماه ژوئن آينده 
 .اشد اورانيوم دست بردارد حاصل شده بی سازیايران داده شود تا از غن

 فرانسه، بريتانيا و آلمان به ايران ی سپس از طريق کشورهای سوالنا، امتيازات پيشنهادی گفته آقابه
 .عرضه خواهد شد

 از مذاکره مستقيم ميان ايران و آمريکا ی اتحاديه اروپا همچنين اعالم کرد که ویاست خارج سيمسئول
 . کندی استقبال میبر سر مسئله هسته ا

 خواست ايران نيز هست اما آمريکا تاکنون از پذيرش ،ی مستقيم با آمريکا بر سر مسئله هسته امذاکره
 . ورزيده استیاين خواسته خوددار

 .بل خواهان مذاکره با ايران بر سر عراق است اما ايران اين خواسته را رد کرده است در مقاآمريکا
 ی خواند که در حال تبديل به قدرتی سوالنا در سخنانش در جمع قانونگذاران اروپا، ايران را کشورخاوير

 . مسئله ايران شدی است و خواهان تحليل منطقیبين الملل
 و توقف ی اروپا به ايران در مورد محدود ساختن فعاليت اتم اتحاديهی مسئول سياست خارجهشدار

 از برنامه هسته ی صورت گرفت که جنبش عدم تعهد با صدور بيانيه ای اورانيوم در همان روزی سازیغن
 . ايران اعالم حمايت کردیا
المپور،  عضو جنبش عدم تعهد در کواالی اين بيانيه که در پايان نشست دوروزه وزيران خارجه دولتهایط

 مقاصد ی ايران که برای به تأسيسات اتمی منتشر شده، نسبت به هر گونه حمله ایپايتخت مالز
 . به کار روند هشدار داده شده استیغيرنظام
 مقاصد ی برای اتمی به فناوری جهان به دستيابی عدم تعهد در بيانيه خود بر حق همه کشورهاجنبش
تأکيد کرده و در بيانيه خود آورد است که هر گونه " ونه تبعيضبدون هيچ گ "ی و توليد انرژیتحقيقات

 ساخت حال صلح آميز يا در معرض تهديد قرار دادن اين تأسيسات، چه در یحمله به تأسيسات اتم
 کند و نقض شديد حقوق بين ی متوجه بشر و محيط زيست میباشند و چه در حال فعاليت، خطر بزرگ

 .  رودی به شمار میالملل
 تصميم گرفتن در قبال نحوه برخورد با ی امنيت و آلمان برای دائم شورای اعضای ديگر، رايزنیو ساز

 نيامده و نمايندگان اين دولتها در نشست اخير خود در لندن، عمدتًا ی ايران هنوز به نتيجه ایفعاليت اتم
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دادن ايران در جهت  رار تحت فشار قی برایبه دليل مخالفت روسيه و چين موفق نشدند به موضع واحد
 . اورانيوم دست يابندی سازیدست برداشتن از غن

 . و چين مخالف فشار بر ايران از طريق تهديد به تحريم يا توسل به زورندروسيه
 ی از اين است که اين کشور بر ادامه غنی حاکی ايرانی مقامهای ديگر تازه ترين موضع گيريهای سواز

 شده را به ميزان خلوص ی دارد، هرچند حاضر است توليد اورانيوم غن اورانيوم در خاک خود اصراریساز
 . پنج درصد محدود کند

 که اورانيوم مورد ی است، در حالی کافی توليد سوخت هسته ای برای سازی از غنی ميزانچنين
  . به ميزان بيش از نود درصد نياز داردی سازی به غنیاستفاده در تسليحات هسته ا

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق  ،دولت آيندهرويدادهاي عراق

  
  اشتباهات نيروهاي ائتالف حد و مرزي دارد : مالكي

  آنم ام را اعالم مي اگر تا روز يكشنبه تكليف وزيران دفاع و آشور مشخص نشود، اسامي انتخابي
  ٢٠٠۶ مى ٣١ - ١٣٨۵ خرداد ١٠چهارشنبه 

ها ميان احزاب وابسته  جلوگيري از درگيري به منظور) رشنبهچها(نوري المالكي با تاآيد بر اين آه امروز 
سفر خواهد آرد، گفت آه آماده است از زور عليه  ي عراق به بصره به فهرست ائتالف يكپارچه

  .آنند، استفاده آند مواجه مي هايي آه صادرات نفت را با مشكل چريك
يگاه اينترنتي المحيط، نوري المالكي نخست از پا به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

نيروهاي انگليسي آه مسووليت حفظ امنيت بصره را در اختيار  هاي چنين از سياست وزير عراق، هم
اي از مرزهاي ايران به سوي عراق سرازير  و مدعي شد آه افراد بيگانه دارند ابراز نارضايتي آرد

  .افراد ايراني هستند يا خير چيزي نگفتي اين آه آيا اين  درباره شوند، اما وي مي
هاي نيروهاي آمريكايي در آشتار اشتباهي مردم  بهانه وي با اشاره به حوادث شهر الحديثه گفت آه از

  .است اين شهر صبرش در حال تمام شدن
خصوص آشته شدن مردم الحديثه در سال گذشته  المالكي در ادامه افزود آه دستور انجام تحقيقات در

  . صادر خواهد آردرا
 عراقي در يكي از شهرهاي غرب 24آشته شدن  ي تحقيقات نيروهاي آمريكايي در خصوص وي درباره

اي قابل قبول است؛ اما  ها حد و مرزي دارند و تا اندازه بهانه اين گونه: عراق در نوامبر گذشته تصريح آرد
 البته. اشتباهات نيروهاي ائتالف نگران استدولت نسبت به اين گونه . توان پذيرفت نمي فراتر از آن را

  .آنند؛ اما اين مساله نگران آننده است ها عمال چنين آاري مي گويم آه آن نمي
 حزب سياسي در 11تعداد : تمامي شبه نظاميان افزود ي انحالل چنين با تاآيد بر تالش درباره وي هم

 داراي نيروهاي شبه نظامي هستند و قانون اساسي آشور، 91عراق وجود دارد آه به موجب بند 
توان به نيروهاي بدر، ارتش المهدي و  ها مي ي آن بپيوندند آه از جمله ها بايد به پليس و ارتش اين

  .اشاره آرد پيشمرگان آرد
هاي  عامل هرج و مرج در آشور هستند و گروه نخست وزير عراق در ادامه با اشاره به نيروهايي آه

  .ها انجام خواهد شد احتماال معامله با اين گروه: گفت اند، م سابق مبارزه آردهمسلحي آه عليه نظا
هاي پارلماني نتوانند تا قبل  در صورتي آه جناح :هاي وزارت دفاع و آشور تصريح آرد ي پست وي درباره
قانوني ها به توافق برسند، ناچارم از حق  سر نامزدهاي اين پست ي پارلمان بر ي روز يكشنبه از جلسه

  .اسامي دو تن را براساس انتخاب خود به پارلمان معرفي آنم خود استفاده آرده و
 بايد امنيت  :سفر امروزش به اين شهر تاآيد آرد نخست وزير عراق در ادامه با اشاره به اوضاع بصره و

ستفاده خواهد آميز سودي نداشت، از زور ا هاي مسالمت استفاده از راه به بصره بازگردانده شود و اگر
  .شد

هاي جنايتكار  براي آن آه اين شهر را از دست چريك هاي عراق است و ما بصره يكي از دروازه: وي افزود
  .خواهيم آرد نجات دهيم از زور و قدرت استفاده

ي جنبش سياسي مقتدي صدر،  هاي برجسته شخصيت از سوي ديگر، بهاء االعرجي عضو پارلمان و از
ي  بايد به مساله: امور عراق، با اشاره به اوضاع بصره گفت كراري دخالت ايران درضمن طرح ادعاي ت

حل قابل قبولي نرسيم،  حضور اشغالگران در اين آشور توجه آرد و اگر ما به راه دخالت ايران در عراق و
ورد برخ ي اين امور به چگونگي هايي از آتش تبديل شوند آه البته همه ها به شعله است جرقه ممكن

  .گيري آن نسبت به مسايل مختلف بستگي دارد دولت و موضع
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   خرداد10:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ مى ٣١ - ١٣٨۵ خرداد ١٠چهارشنبه 
ع روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های بزرگ خود از حمايت غيرمتعهدها از موض:بی بی سی

ايران در پرونده هسته ای خبر داده و با اشاره به اينکه هفته پر اهميتی در پيش است اخبار ضد و 
گزارش . نقيضی درباره احتمال حل بحران هسته ای ايران و مذاکرات ايران و اروپا منتشر کرده اند
 ايران و گزارش بازگشت آرامش به شهرهای آذربايجان و مقاالتی در تجليل از نقش آذربايجانی ها در
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هايی درباره بدرقه تيم ملی فوتبال که عازم مسابقات جام جهانی است از ديگر مطالب اين روزنامه 
  .هاست
 از قول وزير امور خارجه روسيه خبر داده که هفته جاری وقايعی مهم در رابطه با پرونده هسته شرق

  .ای ايران رخ می دهد
 نوشته تهران آماده ازسرگيری سريع مذاکرات با سه کشور همين روزنامه از قول وزير خارجه ايران

  . اروپايی درباره برنامه غنی سازی اورانيوم خود است
 سخنگوی وزارت خارجه گفته های سفير ايران در سازمان ملل  اعتماددر همين حال به نوشته روزتامه

ين سخنان بد فهميده شده را درباره پذيرش محدوديتی در غنی سازی اورانيوم تکذيب کرده و گفته ا
  .است

 حميد رضا آصفی تاکيد کرده است جمهوری اسالمی هرگز چيزی را فراتر از اعتمادبه نوشته 
مسئوليت هايش در ان پی تی نمی پذيرد به همين جهت مکث يا توقف غنی سازی در دستور کار 

    . نيست
کشورهای عضو سازمان غيرمتعهدها از  خبر داده که وزير خارجه در جمع وزيران آفتاب يزددر حاليکه 

آنان خواسته از پرونده هسته ای ايران حمايت کنند و در عين حال به دنبال اجرای معاهدات بين المللی 
 در عنوان های صفحه اول خود از حمايت جوان و  جمهوری اسالمیاز جمله ان پی تی باشند روزنامه

  .ونده هسته ای ايران خبر داده اندصد و شانزده کشور عضو جنبش غيرمتعهدها از پر
 خبر داده که بعد از يک هفته نا آرامی در شهر های سه استان آذربايجان با دلجويی از کارگزاران

، وابسته به خبرگزاری دولتی ايرنا، ايرانآذربايجانی ها توسط مسووالن مختلف کشور و توقيف روزنامه 
  . ه رو به آرامی گذاشته است اوضاع در منطقايران جمعهو دستگيری سردبير 

با وجود اين چاپ مقاالتی درباره اهميت آذربايجان و نقش آذری ها در تحوالت کشور در روزنامه ها ادامه 
 سرمقاله خود را با عنوان ياشاسين آذربايجان به همين موضوع اختصاص داده و ارگزاراندارد و ک

  . عترضان را عوامل خارجی خواند هم در مقاله ای اشاره کرده که نبايد ماعتمادملی
 در مقاله ديگری بروز چنين حوادث و چنين اعتراض هايی را در جوامع عادی خوانده و نوشته کارگزاران

  . تنها در جوامع استبدادی است که چنين اعتراض هايی بروز نمی کند
کاريکاتوريست اين  و ايران جمعه از قول رييس دادگستری تهران خبر داده که سردبير جوانروزنامه 

  . نشريه که از هفته گذشته دستگير و زندانی شده اند با سپردن وثيقه آزاد می شوند
 ايراناين دو تن به دنبال اعتراض گسترده آذربايجانی ها به چاپ کاريکاتوری در ضميمه جمعه روزنامه 

 دند و همزمان روزنامهکه ادعا شده توهين به اين ترک زبانان بوده توسط دادستانی تهران دستگير ش
  .  نيز توقيف شدايران

 چاپ کرده اشاره ای به سرنوشت روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی نشده جواندر خبری که 
  .است

 با چاپ عکس بزرگی از شادمانی مردم در يک مسابقه فوتبال، از مراسم بدرقه فوتباليست آفتاب يزد
  . م جهانی عازم آلمان می شوندهای تيم ملی خبر داده که برای بازی های جا

همين روزنامه خبر داده که فرمانده نيروی انتظامی هشدار داده با کسانی که در شادمانی مردم به 
  . مناسبت مسابقات فوتبال دست به خرابکاری بزنند به شدت مقابله خواهد شد

ر وزرزشگاه تهران برگزار  روزنامه اقتصادی صبح تهران نيز خبر از مسابقه ای داده که امروز دسرمايه
می شود و در آن تماشاگران با تيم ملی فوتبال کشور خداحافظی می کنند و آن را جشن بدرقه خوانده 

  . است
  . اين روزنامه پيش بينی کرده که ظرفيت صدهزار نفری استاديوم المپيک تهران امروز پر شود

 بازار فوالد، مصالح ساختمانی و موبايل در به دنيال گزارش هايی که در چند روز گذشته از التهاب در
 در سرمقاله خود اين روزنامه ها را به مخالفت با دولت متهم کيهانروزنامه های مختلف چاپ شده بود 

  . کرده و از آن ها خواسته دست نگهدارند تا برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد آشکار شود
دداشتی به مخالفت با تعيين افزايش ناگهانی تعريف واردات  در ياکيهانهمزمان با اين انتقاد مدير 

 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن ۶٠گوشی تلفن موبايل پرداخته و سئوال کرده تصميم برای افزايش 
همراه با چه انگيزه و در بستر کدام محاسبه اقتصادی آغاز شده است؟ و آيا پای دولت در اين ماجرا 

فته است که ناراضی تراشی را اهرم کارآمدی برای مقابله با دولت نهم روی پوست خربزه کسانی نر
  . می دانند
 بخشی از گفته های هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را منعکس اعتماد

   که  بودم  مطمئن کرده که با گاليه از رفتاری که در انتخابات رياست جمهوری اخير با وی شد گفته است 
 کنند،   رسيدگی  شکايت  بايد به  که  آنهايی  آيد چون  نمی  دست  به  از آن  درستی ، نتيجه  کنم اگر شکايت
  .   است  جداگانه ای  بحث  بودند که  شريک  مقصرند و در تخلفات خودشان

رييس جمهور پيشين که در انتخابات اخير از محمود احمدی نژاد شکست خورد گفته است از تخلفات و 
ری ها سخنی نخواهد گفت چون که دشمنان از آن استفاده می کنند و اين درست خالف هدفی بدرفتا

  .است که به خاطر آن وارد انتخابات شدم 
  

   خرداد8:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ مى ٢9  - ١٣٨۵خرداد  8 شنبهدو
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ربايجان در گزارش روزنامه های صبح امروز تهران، بعد از سه روز سکوت درباره حوادث آذ:بی بی سی
های کوتاهی از ادامه نا آرامی ها در اردبيل و اجتماع دانشجويان آذری زبان در برابر مجلس خبر داده، از 

زبان رهبر جمهوری اسالمی و مقامات بلند پايه به تجليل از آذربايجانی ها برخاسته اند و مطالبی در 
ض به تازه ترين اظهار نظر نخست وزير بريتانيا باره گمانه زنی هايی درباره پرونده هسته اس، اعترا

  .درباره ايران و اعالم افزايش ذخاير ارزی و طالی کشور را منتشر کرده اند
 با تيتر مردم آذربايجان صاحب انقالبند، تحريکات قومی شکست می خورند سخنان آيت اهللا رسالت

  .خامنه ای را در صدر اخبار خود نقل کرده است
  . نقش بسته استکيهان و جمهوری اسالمیباالی صفحات اول همين جمله در 

روزنامه ها که در دو روز گذشته هيچ خبری از نا آرامی های آذربايجان منتشر نمی کردند امروز در 
 اعتمادملیگزارش های متعدد خود از زبان مقامات محلی از اين نا آرامی ها خبر داده اند و به نوشته 

   استانداری  و انتظامی  سياسی  کشور، مديرکل  زبان  آذری های اخير در استان  های  نا آرامی در پی
  .  کنند  خودداری  غيرقانونی های  کرده تا از حضور در تجمع  درخواست  مردم  از عموم  شرقی آذربايجان

  کنند و با ادامه   خود را حفظ  بايد آرامش به نوشته اين روزنامه اين مقام استانداری آذربايجان گفته مردم
   نا امن تواند منجر به ها می  تجمع  اينگونه  تداوم  نزنند، چه  دامن افکنان  سوءتفرقه   نيات  به  اعتراضات اين
  .  کشور شود  مختلف  مناطق  دادن جلوه
 در گزارشی از نا آرامی های اردبيل نوشته است که پس از تظاهرات مردم، عده ای فرصت طلب جوان
  . ستن شيشه های بيش از ده واحد بانک و به آتش کشيدن آنها پرداختندبه شک

به نوشته اين روزنامه، خشونتها تا پاسی از شب در خيابان های اردبيل به صورت درگيری با پليس و 
  .شکستن اموال دولتی همراه بود که موجب تعطيلی بانک های عامل اردبيل در روز يکشنبه شد

ل خبر داده که بيشتر مغازه ها و فروشگاه های اردبيل نيز از ترس هجوم فرصت  در اردبيقدسخبرنگار 
  . طلبان همچنان تعطيل بود

 از قول يک مقام نزديک به بازار تهران نوشته با وجود کوشش هايی که برای به تعطيل آفتاب يزد
  . کشاندن بازار تهران صورت می گيرد اين بازار تعطيل نيست

از قول يک نماينده آذربايجان در مجلس آمده است که ده هزار نفر از مردم  اعتماد ملیدر خبر 
  .آذربايجان برای ابراز نارضايتی خود از توهين به آذربايجانی ها راهی تهران شده اند

 گزارشی درباره گفتگوهای دبيران شورای امنيت ملی ايران و روسيه را که در تهران برگزار آفتاب يزد
خود آورده و نوشته که در اين گفتگو ها تشکيل کنسرسيومی برای غنی سازی شد در صدر اخبار 

  . اروانيوم در خاک روسيه و مشوق های اروپا مورد بحث قرارگرفته است
به نوشته اين روزنامه گرچه هيچ اطالع رسمی از دو دور مذاکره علی الريجانی و ايوانف منتشر نشده 

که طرف روس سعی خود را برای قانع کردن ايران در مورد غنی ولی گمانه زنی ها حکايت از آن دارد 
سازی در يک کنسرسيوم مشترک به کار برده تا روسيه بتواند با دست پر در اجالس آينده وزيران خارجه 

  . عضو شورای امنيت نقش خود را برای حل و فصل پرونده ايران ايفا کند
ران، دو روز ديگر دبيرکل سازمان کنفرانس اسالمی  خبر داده که به دنبال سفر ايوانف به تهجام جم

  .برای رايزنی برای حل مسايل هسته ای ايران به ايران می آيد
اين روزنامه در عين حال از بيانيه وزيران خارجه کشورهای عضو جنبش غيرمتعهدها در تاکيد بر حق ايران 

  .در استفاده از فناوری هسته ای خبر داده است
نجالی که بر سر مصوبه مجلس و تصميم دولت بر يک رقمی شدن نرخ بهره بانک ها به سه ماه بعد از ج

شورای پول و اعتبار، با تغيير يک کلمه در قانون سود بانکی، نرخ دنيای اقتصاد راه افتاد به نوشته 
های   و نرخ سود بانک١۴های دولتی را برای تسهيالت فروش اقساطی و مشابه آن  سود بانک 
  .درصد به صورت ثابت تعيين کرد١٧ خصوصی را

، روزنامه اقتصادی صبح تهران، حضور حامد کرزی رييس جمهوری افغانستان در اتاق دنيای اقتصاد
بازرگانی ايران را در صدر اخبار خود منعکس کرده و نوشته که وی از بازرگانان ايرانی دعوت کرد که به 

  .سرمايه گذاری در افغانستان بشتانبد
 خبر داده که مدير ناحيه پخش فرآورده های نفتی شهرستان ايرانشهر پس جمهوری اسالمیروزنامه 

  .  روز اسارت آزاد شد۵٠از 
به گزارش اين روزنامه اسحاق نظامدوست که نوزدهم فروردين ماه توسط افراد مسلح ناشناس از 

گيرها از عوامل مقابل منزلش توسط افراد مسلحی به گروگان گرفته شد و گفته می شود گروگان
عبدالمالک، رهبر گروه جنداهللا بوده اند و در قبال آزادی مدير پخش فرآورده های نفتی شهرستان 

  .ايرانشهر سه ميليارد ريال پول دريافت کرده اند 
  

   خرداد9:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ مى 30  - ١٣٨۵خرداد  9 شنبهسه 

ر عنوان های اصلی خود از پايان جشنواره کن خبر داده، از روزنامه های صبح امروز تهران د:بی بی سی
خاموشی های برق و احتمال جيره بندی آب نوشته اند و مقاالتی درباره نا آرامی های آذربايجان، پرونده 

  .هسته ای، بيکاری کارگران انتشار داده اند
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يت توليد برق نيست و های اخير کشور به دليل کمبود ظرف  از زبان وزير نيرو نوشته خاموشیقدس
ای مشکالت توزيع برق  ها به علت حوادث و اتفاقات، کمبود خطوط انتقال و پاره  برخی از اين خاموشی

  . ايجاد شده است
 نوشته وزير نيرو هشدار داد که چنانچه مصرف آب با همين شيوه ادامه يابد، در جواندر همين حال 

  . ودبرخی شهرها و استان ها آب جيره بندی می ش
 امسال به دليل نامناسب بودن بارش جوی و عدم ذخيره سازی، در پشت سدها به جوانبه گزارش 

مقدار کافی آب وجود ندارد و چنانچه روند مصرف به همين گونه باشد شرايط تامين آب به وضعيت سال 
  . برمی گردد، سال هايی که جيره بندی در بعضی نقاط کشور به اجرا در آمد٨٠ و ٧٩های 
 گزارش داده که در پی افزايش تعرفه واردات کاالهای مصرفی بازار لوازم خانگی در آشوب و جوان

  . سردرگمی قرار گرفت
 قلم محصوالت لوازم خانگی تا ١۵٠به نوشته اين روزنامه در روزهای اخير با اعالم افزايش تعرفه واردات 

ر حالی که از وضعيت نامعلوم بازار ابراز  درصد بسياری از تجار و فروشندگان اين محصوالت د۶٠مرز 
  . نگرانی می کردند گفتند که بازار راکد اين محصوالت راکدتر شود

 در عنوان اول خود از التهاب در بازار فوالد، صنايع ساختمانی و موبايل در کشور خبر داده و اعتماد
  های  طرح   محصول ترين  زيربنايی  عنوان   فوالد به  قيمت  تاثير افزايش  روزها تحت نوشته بازار کشور اين

   ديگر به  از سوی  همراه  تلفن  های  دستگاه های  تعرفه   سو و افزايش  از يک  و ساختمانی عمرانی
  .   است  شده  کشيده آشفتگی
  رسها در بو  قيمت   و دستکاری  را متاثر از بازارگردانی  افزايش  اين  عده ای  اگرچه اعتمادبه نوشته

   درصدد يافتن  عده  و اين  است  فوالد گسترده  مافيای دانند اما گروه ديگری معتقدند سايه  می  فلزات
  .  هستند  فلزات  بورس  بردن  از بين  باال در پی رانت

   درصدی٨٠   الی٧٠   از ا افزايش  گرفتن  با خرده  اقتصادی  مسايل  گزارش داده که يک کارشناساعتماد
     نه  را هم  آن  داده و دليل  آهن  قيمت  درصدی٢۵   در کشور خبر از افزايش  فوالدی  محصوالت قيمت

  .  فوالد دانسته است المللی  بين   و رشد تقاضای  جهانی  از حوادث  ناشی  بلکه بازارگردانی
ی های وسيعی  در گزارشی نوشته احتمال تجديد نظر در افزايش حقوق کارگران که نارضايتکارگزاران

  . ايجاد کرده زياد است
به نوشته اين روزنامه دوازده در صد از کارگران قراردادی بعد از اين تصميم دولت بيکار شده اند و بيشتر 

  .اعالم نارضايتی ها بر خالف تصور مقامات دولتی از سوی واحدهای کوچک بوده است
طرح جامع برای تهران حداکثر يک  است  مدير طرح جامع شهری تهران گفته اعتماد ملیبه گزارش 

داند و جمعيت فعلی که هفت و نيم ميليون نفر است تا بيست  ميليون نفر افزايش جمعيت را مجاز می 
  . سال آينده فقط می تواند به هشت ميليون و ششصد هزار نفر برسد

جای بيشتری برای  گفته است تهران اعتمادملیريزی شهر به نوشته  رييس مرکز مطالعات و برنامه 
پذيرش جمعيت ندارد و اگر قرار باشد جمعيت پايتخت از اين آمار و ارقام بيشتر افزايش يابد، مجموعه 

  .رود تواند پاسخگوی نيازهای شهروندان باشد و شهر به سوی بحران می شهری نمی 
  .  در صفحه اول خود خبر داده که باشگاه های بيليارد تعطيل می شوندکارگزاران

ين خبر که از قول مقامی در سازمان تربيت بدنی نقل شده با اين توضيح ادامه می يابد که قمار و ساير ا
  .تخلفات در باشگاه های بيليارد موجب اين تصميم شده است

 در گزارشی نوشته خبر داده که نماينده واليت فقيه در سپاه پاسداران در يک سخنرانی اعتماد ملی
ن در انتخابات مجلس خبرگان موضع گيری کرده که با اعتراض مهدی کروبی عليه شرکت اصالح طلبا

  . رييس سابق مجلس روبرو شده است 
 مجدد   دخالت  به  نسبت  برخی  در سپاه  فقيه  ولی  نماينده  های  گفته د نبال به نوشته اين روزنامه به

   دوره  نهمين  در انتخابات  که  است  درحالی  و ايناند  کرده   ابراز نگرانی  آينده  در انتخابات  نظامی نيروهای
  . انتخابات گله کردند  در روند برگزاری  نظامی  نيروهای  از دخالت  نيز بسياری  جمهوری رياست
 در گزارشی پيرامون سفر چند روز پيش وزير خارجه به عراق نوشته از نکات مهم اين سفر اثبات کيهان

اق در ايجاد امنيت بود چرا که نيروهای بومی عراق در طول دو روز سفر توانمندی نيروهای بومی عر
هيات ايرانی به خوبی موفق شدند امنيت و آرامش را برای اين هيات بلندپايه سياسی فراهم کرده و به 

  . عبارتی توانمندی خود را به رخ آمريکايی ها بکشند
گام عبور و مرور اتومبيل های حامل هيات  اين توانمندی مقتدرانه به خصوص در هنکيهانبه نوشته 

ايرانی و اسکورت هوشمندانه آنها از سوی نيروهای بومی در نقاط مختلف عراق به ويژه مناطق پرخطر 
  .آشکار و عيان بود
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