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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(ژیم ایران و دولتهای بزرگر

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
   کند ی منيي را تبیدی چشم انداز جدی مذاکرات جارجینتا:  سوالناری خاوداری خارجه در دریوز

  ٢٠٠۶  ژوئن6 – ١٣٨۵ خرداد 16شنبه سه 
 راموني و پداری امور خارجه دری وزی اروپا با منوچهر متکهی اتحادی خارجاستي سوالنا مسئول سریخاو

  .  بحث و تبادل نظر کردرانی ای اتمزي صلح آمیطرح ارائه شده در خصوص برنامه ها
 ی مذاکرات جارجینتا: ار داشت اظهداری دنی امور خارجه در اری وزی، متک"مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 توافق کی نهي زمم،ي را فعال کنیاسي اگر اراده سمي کنیفکر م.  کندی منيي را تبیدیچشم انداز جد
 و ادالنه راه حل عکی به دني بر رسرانی ای اسالمی جمهوریاسياراده س.  گرددی فراهم میاسيس
  . استوار استرانی ای اسالمی کننده حقوق مشروع جمهورنيتام
 زي در ارتباط با برنامه صلح آمرانی ای اسالمی جمهوری اصول راهبردحی امور خارجه کشورمان با تشرریوز
 برنامه ی فعلطی شرانيي موجود و با تبی های و نگرانرانی در چارچوب قاعده منافع و حقوق ایاتم
 قاتي حق تحقز اتی است، حماتي اهمیآنچه در مشوق ها دارا:  گفترانی ای اسالمی جمهورقاتيتحق
  . کامال روشن و بدون ابهام باشدستی بای موضوع در روند مذاکرات منی است و ای در فن آوررانیا
 به همان م،ی گماری همت می حقمان در برنامه فن آوریی که ما در شناسایهمانطور:  اضافه کردیو

 شرط، شير مذاکرات، هرگونه پبه نظر ما د. می ورزی تالش مزي نیاندازه از عدم انحراف به برنامه اتم
  . را دشوار خواهد ساختطیشرا
 و رانی انيتوافقنامه ب:  افزود1957 از سال کای با اروپا و آمررانی ای سابقه برنامه اتمحی با تشریمتک
 دي مورد تاک،ی اتمی است که در مقدمه آن، حق ملتها در استفاده از انرژ1957 مرتبط به سال کایآمر

 قرار گرفته یزی مورد برنامه ریم اتی انرژقی هزار مگاوات برق از طر30 دير آن، برنامه تولقرار گرفته و د
  .است
مذاکرات با :  اظهار داشتی ملتي امنی عالی شوراري با دبشی با اشاره به مذاکرات خوزي سوالنا نریخاو
 ی جمهوریازهاي نمی کرده ایما در مجموعه ارائه شده، سع.  سازنده انجام گرفتیی در فضایجانیالر

 میدواريما ام. د ارائه شده ملحوظ گردی ساز و کارهاقی از طرزي صلح آمی در فن آوررانی ایاسالم
 جوانب طرح و با دقت و بدون عجله، ی تمامیای با ملحوظ داشتن زوارانی ای اسالمیمقامات جمهور

  .ندی را ارائه نماشی و نظرات خویبررس
  

 قامات ايران سوالنا با میمالقات هسته ا
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 بين ی اتحاديه اروپا، به منظور تسليم پيشنهادهای سوالنا، مسئول سياست خارجخاوير:بی بی سی
 . مالقات کرده استی اسالمی ايران با مقامات جمهوری حل بحران هسته ای برایالملل
 امنيت ی پنج کشور عضو دايم شورایرايه پيشنهادها سوالنا که به منظور ای ژوئن، آقا6 سه شنبه، روز

 و ی امنيت ملی دبير شورا،ی الريجانی برد با علی در تهران به سر م- 5+ 1 موسوم به گروه -و آلمان 
 . بسته مالقات کرده استی پشت درهای اسالمی جمهوریسرپرست مذاکرات هسته ا

 استقبال سفيران روسيه، آلمان، بريتانيا و  اتحاديه اروپا شامگاه دوشنبه بای سياست خارجمسئول
 .فرانسه وارد تهران شد

 کوشد که ی در گفتگو با خبرنگاران گفت که اتحاديه اروپا می و- ايرنا - ايران ی دولتی گزارش خبرگزاربه
 . اتحاديه اروپا و ايران ايجاد کندی ايجاد روابط محکم بين کشورهای برایمبناي

 در اين مالقات ها در صدد مذاکره و چانه ی سوالنا نقل شده بود که ویان آقا به نقل از همراهپيشتر،
 . به ايران استی بين المللی ارايه و تشريح پيشنهادهای وی بر نخواهد آمد بلکه هدف اصلیزن

 که هفته گذشته در اجالس وزيران خارجه اين کشورها در وين به 5 + 1 گروه ی پيشنهادهایمحتوا
 ايران در مقابل ی برای رود شامل امتيازهايیز انتشار نيافته است اما انتظار متصويب رسيد هنو

 .اشد اورانيوم بی سازی اين کشور به خصوص در زمينه تعليق غنی هسته ای در برنامه هایتغييرات
  ايرانی برایامتيازات
نياز نيروگاه  تامين سوخت مورد ،ی صنعتی هسته ای به ايجاد رآکتورهای منابع از کمک خارجیبرخ
 . ارايه شده نام برده اندی به نفع ايران به عنوان پيشنهادهای و امکانات تجار،ی اتمیها
 

 ی ژوئن، نوشت که در مجموعه پيشنهادها5 نيويورک تايمز در شماره روز دوشنبه، ی آمريکايروزنامه
 اياالت متحده ،یاروپاي ی ارباس توسط کشورهایارايه شده به ايران، عالوه بر تضمين فروش هواپيماها

 . دهدار بوئينگ را نيز در اختيار ايران قری مسافربریقبول کرده است تا قطعات هواپيماها
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 نسبت به ماموريت خاوير سوالنا در تهران، ی اسالمی نخستين واکنش يک مقام ارشد جمهوردر
 . خواهد شدیت بررس ارايه شده به دقی وزير خارجه ايران، گفته است که پيشنهادها،یمنوچهر متک

 پاسخ خود ی اسالمی گفته است که جمهوری متکی ايران در روز سه شنبه، آقای گزارش راديو دولتبه
 . که الزم است ارايه خواهد دادیرا در فرصت

 ی که منافع جمهوری روشن است و افزوده که در صورتی اسالمی گفته که موضع جمهوری متکیآقا
 الزم را در مورد صلح آميز بودن یر ظرفيت آن را دارد تا اطمينان ها محفوظ باشد، اين کشویاسالم

 . خود بدهدی هسته ایفعاليت ها
 خود تاکيد ورزيده اما تا کنون از قبول ی هسته ای همواره بر صلح آميز بودن برنامه های اسالمیجمهور

 ی و بيانيه شورای اتمی انرژی حکام آژانس بين المللی اخير شورای مندرج در قطعنامه هایخواست ها
  . ورزيده استی اورانيوم خودداری سازی توقف غنیامنيت برا

  
  خليج فارس را رد کردی همکاری شورای هسته ایايران نگران

  ٢٠٠۶  ژوئن5 – ١٣٨۵ خرداد ١5شنبه دو
 خليج فارس در باره برنامه ی همکاری عضو شورای کشورهای نسبت به ابراز نگرانايران:بی بی سی

 . بر سر جزاير سه گانه خليج فارس پاسخ داده استی اين کشور و اختالف ارضیاهسته 
 ی با صدور بيانيه ا،ی اسالمی وزارت خارجه جمهوری سخنگو،ی ژوئن، حميدرضا آصف5 دوشنبه، روز

 ايران ی برنامه هسته ای زيست محيطی عضو شورا در مورد آلودگی وزيران خارجه کشورهایابراز نگران
 .د دانست موریرا ب
 تعجب است که اين کشورها از یجا" در اين بيانيه آمده است - ايرنا - ايران ی دولتی گزارش خبرگزاربه

 ی می به آن تزريق نشده است ابراز نگرانی که هنوز آغاز به کار ننموده و سوخت هسته اینيروگاه
 ."کنند
 و نهمين نشست خود در رياض،  نودی در بيانيه پايانی همکاری عضو شورای خارجه کشورهاوزيران

 ايران ی نسبت به احتمال نشت مواد راديو اکتيو از نيروگاه هسته ایپايتخت عربستان، ضمن ابراز نگران
 قرار داده ی بوشهر منطقه را در معرض خطر يک ضايعه انسانیگفته بودند که تاسيسات هسته ا

 .است
 به نيروگاه بوشهر تحت نظارت آژانس بين  مسايل مربوطی در پاسخ گفته است که تمامی آصفیآقا

 . گيردی صورت می اتمی انرژیالملل
 منطقه ی در مذاکرات متععد خود با سران و مسئوالن کشورهای اسالمیجمهور" افزوده است که یو

 ی آن و هزينه مضاعفی بين المللی نيروگاه بوشهر، استاندارد باالی را در خصوص ايمنیتوضيحات مفصل
 ."  نيروگاه شده ارايه کرده استیايش ايمنکه صرف افز

 ،ی به گفته و،ی نسبت به احتمال آلودگی وزارت خارجه آمده است که ابراز نگرانی بيانيه سخنگودر
 . شودی محسوب می توهم و پيش داورینوع
 اکبر ،ی نژاد، رييس جمهوری از جمله محمود احمد،ی اسالمی اخير، مقامات ارشد جمهوری ماه هادر

 امنيت ی عالی دبير شورا،ی الريجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و عل،ی رفسنجانیمهاش
 از کشورها حاشيه خليج فارس سفر و با مقامات ی ايران به تعدادی و سرپرست مذاکرات هسته ایمل
 . ايران گفتگو کرده اندی کشورها در مورد برنامه هسته ااين

  با آژانس و اختالف با اماراتیهمکار
 هسته ی در استفاده صلح آميز از انرژی اسالمی وزارت خارجه مجددا بر حق جمهوری بيانيه سخنگودر
 . تاکيد شده استی اتمی انرژی با آژانس بين المللی و تمايل اين کشور در ادامه همکاریا
ه  منطقیاز کشورها" منطقه خواسته تا از اين حق حمايت کنند و گفته است ی از کشورهای آصفیآقا

 در ی غير متعهد و کشورها،ی اسالمی رود با تدبير و حکمت در جهت تامين خواسته کشورهایانتظار م
 ح ايران در استفاده صلی اسالمیحال توسعه در به رسميت شناختن حق کشورها از جمله جمهور

 ." گام بردارندی هسته ایآميز از انرژ
 
 ی هسته ایحاشيه خليج فارس نسبت به فناور ی از ناظران گفته اند که کشورهای اينهمه، برخبا

 کنند به ويژه اينکه اين نيروگاه در ی می که در ساخت نيروگاه بوشهر به کار رفته احساس نگرانیروس
 . خليج فارس ايجاد شده استی نزديک به آبهایفاصله ا
يانه منطقه  در عين حال خواستار آن شده اند که خاورمی همکاری عضو شورای خارجه کشورهاوزيران

 اعالم شود و افزوده اند که در اين زمينه نبايد ی و کشتار جمعی هسته ای از سالح های عاریا
 . کردیاسرائيل را مستثن

 در بيانيه اجالس اخير خود همچنين به اختالف ايران و ی همکاری عضو شورای خارجه کشورهاوزيران
ب بزرگ و تنب کوچک پرداخته و از موضع ايران در  تن،ی بر سر مالکيت جزاير ابوموسیامارات متحده عرب

 .اين زمينه انتقاد کرده اند
 ،ی عمان، امارات متحده عرب،ی عربستان سعودی خليج فارس، متشکل از کشورهای همکاریشورا

 .قطر، بحرين و کويت در مورد اختالف بر جزاير سه گانه همواره از موضع امارات حمايت کرده است
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 ی ارضی ادعای همکاریرجه ايران در پاسخ به اين بخش از بيانيه اجالس اخير شورا وزارت خایسخنگو
 ايران دانسته و گفته است ی و دخالت در امور داخلی حقوقی و فاقد مبنای را تکراریامارات متحده عرب

 .که اين سه جزيره جزء الينفک سرزمين ايران است
 رفع سوء تفاهم پيرامون اين یاکرات ايران و امارات برا کرده است که مذی ابراز اميدواری عين حال، ودر

  .مساله به نتيجه برسد
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  

 ردي را در نظر بگهي منافع روسدی باغرب:ني پوتريمیوالد
  ٢٠٠۶  ژوئن3 – ١٣٨۵ خرداد ١3شنبه 
 سوخت لی تعهدات خود در قبال تحو کشورش به تمامنکهی ااني با بهي روسی جمهورسي رئني پوتريمیوالد
 .ردي را در نظر بگهي خواهد بود، از غرب خواست تا منافع روسبندیپا
 ی های خبرگزاری روز گذشته در جمع روساني فرانسه،پوتی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 به ی انرژهي تهی به همه تعهدات خود براهي در محل تفرجگاه خود قول داد که روسیهشت کشور صنعت
 شتري بکنترل ی کشور را برانی ای بازارهای کرد که در صورتدي تاکني همچنیاروپا عمل کند ، اما و

 . کندافتی از جانب آنها دری با ارزش مساویزي کند که در قبال آن ، چی باز میخارج
 و یدر ماه جوال نشست گروه هشت که قرار است ی دستورالعمل خود را برادار،ی دنی در اني همچنیو

 .در سن پطرزبورگ برگزار شود، ارائه داد
 نشست مطرح شود، استقبال نی که ممکن است در ای کرد که کشورش ازهر موضوعدي تاکنيپوت

 .خواهد کرد
 اروپا آماده است ، اما مسکو ی منشور انرژکی امضا کردن ی در اصل براهي خاطر نشان کرد که روسیو

 ی حمل و نقل آن را نمی و ساختارهای به  استخراج انرژی خارجیها شرکتشتري بیاجازه دسترس
 ."ردي گی را در نظر نمیدهد، چرا که منشور اروپا در قبال آن اقدام متقابل

 نفوذ کند، پس هي خواهد بر قلب اقتصاد روسی خاطر نشان کرد که اروپا مهي روسی جمهورسيرئ
 . نفوذ کندیه اقتصاد آنها  به طور مساو اجازه را بدهد که بنی اهي به روسدی بانيهمچن

 ما هستند که با استفاده از ی انرژی هاستمي سنهای کنم که ای مديمن تاک:" در ادامه اظهار داشت یو
  ." تعلق دارندهيآنها به مردم روس.  شده اندجادی اهيابزار و پول روس

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
شان به اثبات نرسيده  را آه اتهامات  تن از زندانياني2500دستور آزادي ) شنبه سه(ري المالكي امروز نو

  .است، صادر آرد
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نقل از خبرگزاري فرانسه، نوري المالكي نخست وزير  به) ايسنا ( به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
اين طرح طي چند روز آينده و به عنوان گامي در جهت : اظهار داشت خبري در بغدادعراق، در آنفرانس 

  .آيد اي به اجرا در مي و به صورت چند مرحله تحقق منافع ملي آشور
شان در زندان به سر  زندانياني آه بدون اثبات اتهامات  تن از2500دستور داديم تا : وي ادامه داد

  . تن آزاد خواهند شد500وند آه اولين مرحله از فردا آغاز و طي آن ش برند، در چند مرحله آزاد مي
ها و افرادي آه  شوند، جزو صداميان، تروريست مي زنداني آه طي اين مراحل آزاد: المالكي افزود

نيستند؛ اما بايد اعالم آنم افرادي آه اقدام به آشتار مردم  شان به خون ملت آلوده باشد، دستان
  .نخواهند شد و اين مساله امري قطعي است ند، آزادا گناه آرده بي

آشتي ملي است آه طي چند روز آينده آن را به   اين اقدام اولين گام در جهت روند :وي تصريح آرد
  .اطالع همگان خواهيم رساند

راستاي ايجاد شرايط مثبت در روند آشتي ملي دانست  نخست وزير عراق آزاد آردن زندانيان را آاري در
مان به آن نياز داريم، ايجاد  مناسبي را آه براي رسيدن به هدف توانيم فضاي با اين آار مي: و گفت
  .آنيم

هاي سياسي به صورت آامال متمدنانه و به  يافتن مخالفت وي در ادامه با ابراز اميدواري نسبت به پايان
چنين  هم.  اعالم خواهيم آردآزادي زندانيان را طي دو روز آينده جزييات طرح: دور از خشونت گفت
ها و بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب و  آشور تنها در صورت همكاري تمامي گروه معتقديم آه بازسازي

  .پذير خواهد بود امكان طايفه
يي  داد آه اقدامات خود را براي سرآوب حمالت فرقه ي اين آنفرانس مطبوعاتي، وعده المالكي در ادامه

  .برد نظاميان پيش خواهدهاي شبه  و خشونت
هايش در راستاي احياي نظم و آرامش به بغداد  برنامه ي ميالدي نخست وزير عراق آه اواخر ماه گذشته

امنيتي در پايتخت اين آشور جنگ زده و ساير مناطق آن اذعان داشت؛  را مطرح آرد، به وخامت اوضاع
  .نياورد تن در بغداد سخني به ميان 50شدن  اما در خصوص روبده
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آشور مخالفند، حمالت خونبار خود را براي  احزابي آه با روند سياسي حاآم بر: مالكي بيان آرد
ها  اند، اما با خواست خدا آن عراق افزايش داده منحرف ساختن و نيز سرنگوني دولت اتحاد ملي

  .شكست خواهند خورد
ي اجرا  تصويب شده و به زودي به مرحلهبغداد  اش براي تامين ثبات هاي امنيتي وي افزود آه برنامه
  .گذاشته خواهد شد

تامين امنيت استان ديالي در دست بررسي  ي ديگري براي چنين گفت، برنامه نخست وزير عراق هم
  .است

ما در . ماموريت ما سخت و دشوار است اوضاع امنيتي پيچيده است و: مالكي خاطرنشان ساخت
. هاي بلند مدت و آوتاه مدت داريم امنيت برنامه  دستيابي بهراستاي مقابله و شكست تروريسم و

ي مردم بايد از  توانند به تنهايي از پس تامين امنيت برآيند و همه نمي چنين دولت و نيروهاي امنيتي هم
  .امنيت حمايت آنند نهادهاي مجري

  .بعقوبه خبر داد  سر بريده در9در همين حال، پليس عراق از آشف 
هاي مخصوص حمل ميوه  بريده را آه در جعبه  سر9س عراق اعالم آردند آه پليس عراق منابع پلي

  .شهر بعقوبه در شمال شرق بغداد آشف آردند هاي جاسازي شده بودند، در يكي از خيابان
ي العالوي در مرآز  آاروان نظامي آمريكا در منطقه خبرگزاري شينهوا نيز از انفجار يك بمب در مسير

  .زن عراقي و مجروح شدن دو تن ديگر منجر شد ر داد آه به آشته شدن يكبغداد خب
بمب در مسير گشتي نيروهاي عراقي در شرق  انفجار يك: منابع پليس عراق هم چنين اعالم آردند
  .عراقي منجر شد بغداد نيز به مجروح شدن چهار غير نظامي

ي الجهاد در غرب بغداد و  رييس شوراي شهر منطقه منابع پزشكي عراق نيز از ترور ثوبان عبدالكاظم
  .اش خبر داد آشته شدن معاون و راننده

ي فرات غربي از سوي شبه  عراقي در منطقه بر اساس گزارش منابع عراقي، هم چنين يك زن و مرد
  .شدند نظاميان ناشناس مورد هدف قرار گرفته و ترور

  .مسير خودروي نظامي آمريكا در غرب آربال خبر داد بمب درپايگاه اينترنتي المحيط نيز از انفجار يك 
آامل خودروي نظامي آمريكا منجر شد و از تعداد  ي شاهدان عيني، اين انفجار به ويراني بنا به گفته

  .منتشر نشده است آشته و مجروحان اين حادثه گزارشي
اقي بر اثر اصابت چند خمپاره مجروح شدن هفت عر يك مقام پزشكي عراق در بيمارستان آندي نيز از

  .داد در نزديكي مقر وزارت آشور عراق خبر
بمبگذاري شده در مسير نيروهاي آمريكايي در  انفجار يك خودروي: خبرگزاري عراق نيز گزارش داد

  .نظامي عراقي منجر شد چهار غير ي اليرموك در موصل به مجروح شدن منطقه
يكي از رهبران تشكيالت القاعده و حاميان  اي از دستگيري هوزارت آشور عراق نيز با صدور بياني

  .هاي تروريستي در عراق خبر داد گروه
عباس علي زيدان الجبوري يكي از رهبران  نيروهاي پليس عراق خضير: در اين بيانيه آمده است

  .آردند تشكيالت القاعده را در منطقه هور رجب دستگير
  .در عراق متهم است هاي تروريستي  گروهوي به حمايت مالي و تجهيزاتي از

الهاشمي معاون رييس جمهور عراق، در يك  از سوي ديگر، حزب اسالمي عراق به رهبري طارق
ور  يي عراق و شعله اطالعاتي خارجي را در آشتار طايفه هاي آنفرانس مطبوعاتي در بغداد، سازمان

  .دخيل دانست ساختن جنگ داخلي در اين آشور
ها در عراق به ويژه حوادث شهر بصره،  خشونت الع رساني اين حزب ضمن محكوم آردنمسوول اط
  .آرد هاي سني در اين حوادث را رد دخالت گروه

احزاب سياسي اين آشور خواست تا جهت  حزب اسالمي عراق از مراجع ديني شيعه و سني عراق و
ي امنيتي عراق شرآت  ل مشكالت پروندهدر حل و فص جلوگيري از ريختن خون مردم بيگناه اقدام آرده و

  .آنند
رئوف رشيد عبدالرحمن رييس دادگاه جنايي عراق آه  ي صدام با خبرگزاري شينهوا نيز از ديدار محرمانه

  .الدجيل را بر عهده دارد خبر داد ي رياست دادگاه رسيدگي به پرونده
 10ي قبلي دادگاه، صدام به مدت  ر جلسهآرد آه د ي خبري العربيه به نقل از منابع عراقي اعالم شبكه

  .پرونده ديدار آرد دقيقه و به طور پنهاني با قاضي
ي ورود مجدد به  اش اجازه برزان تكريتي برادر ناتني بر اساس اين گزارش، صدام از قاضي خواست تا به

  .و قاضي نيز با اين درخواست موافقت آرده است دادگاه براي جلسات آينده را بدهد
نگاران، در يك آنفرانس مطبوعاتي در دبي از حرآت  روزنامه المللي ي بين ز سوي ديگر، رييس اتحاديها

  .نگاران در عراق خبر داد همدردي با روزنامه نگاران جهت جهاني روزنامه
مجروح شدن صدها تن ديگر در عراق، اين اقدام با   خبرنگار و130با توجه به آشته شدن : وي افزود

هاي  هاي گروه نگاران در عراق، هماهنگي فعاليت از روزنامه المللي حمايت ي بين يل آميتههدف تشك
نگاران و تاسيس يك صندوق ويژه جهت آمك به قربانيان  روزنامه مشترك جهت حمايت از اين

 .گيرد هاي آنها صورت مي خانواده هاي عراق و خشونت
  
  عراق در کردستانی ملی کنفرانس آشتی برگزاری برای بارزانشنهاديپ

  ٢٠٠۶  ژوئن3 – ١٣٨۵ خرداد ١3شنبه 
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 داد تا کنفرانس شنهادي کل عرب در عراق پري دبندهی با نماداری اداره منطقه کردستان عراق در دسيرئ
 . کشور برگزار شودنیدر منطقه کردستان واقع در شمال ا"  عراق ی ملیآشت"
 عرب در بغداد پس هی اتحادئتي هسي رئیح، مختار لمان مهر به نقل ازروزنامه الصبای گزارش خبرگزاربه
 لي از مسئوالن کرد در اربی عراق با جمعانيعي شدي از مراجع تقلیستاني اهللا ستی با آرشي اخداریاز د
 . کرددارید

 کردستان را ی آمادگی اهياني بی منطقه کردستان عراق طسي رئی دفتر مسعود بارزاندار،ی دنی از اپس
 آن مناسب ی برگزاری در بغداد براطی که شرای عراق در صورتی ملی کنفرانس آشتیزباني میبرا

 .نباشد، اعالم کرد
 . ارائه شدنی صالح الدحگاهی در تفری با لمانی وداری پس از دی بارزانشنهادي پنیا
 گری و دری ، نخست وزی مجلس محلسي عرب در عراق پنجشنبه با رئهی اتحادی اعزامئتي هسيرئ
 . کردداری احزاب کرد منطقه کردستان دگانندینما
 ی همه عراقی کنفرانس به رونی اعالم کرد که ای ملی کنفرانس آشتی درمورد برگزارني همچنیلمان
 . باز استیاسي سري غیها

 نی در بغداد برگزار شود، اما اندهی مارس آی عرب ابتداهی با نظارت اتحادی کنفرانس وفاق ملقراربود
  .موکول شد) رماهياول ت(  ژوئن22 عراق به دی دولت جدلي در اعالم تشکري تاخکنفرانس به علت

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   خرداد16:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  ژوئن6 – ١٣٨۵ خرداد 16شنبه سه 
اند در عنوان های روزنامه های امروز صبح تهران که بعد از دو روز تعطيلی منتشر شده :بی بی سی

اصلی خود سفر سرپرست روابط خارجی اتحاديه اروپا به ايران و اخالل در مراسم سخنرانی هاشمی 
  .رفسنجانی در قم را منعکس کرده و به اظهار نظرهايی پيرامون آينده پرونده هسته ای ادامه داده اند

سم ديروز در حال نوشيدن  با چاپ عکس بزرگی از هاشمی رفسنجانی که وی را در مراکارگزاران
ليوانی آب نشان می داد از تهاجم گروه فشار به هاشمی رفسنجانی خبر داده و در گزارشی از اين 

واقعه آن را يک تدارک برنامه ريزی شده خوانده تا سفر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به قم که 
  . تحت تاثير خود قرار دهد

عليه هاشمی را جدی خوانده و نوشته بعضی از افراد محصول  در سرمقاله خود خشونت کارگزاران
شکل گيری انقالب هستند و برخی همزاد آن و هاشمی رفسنجانی از گروه دوم است که از قبل از 

  . انقالب در همه فعاليت ها حضور داشته است
وقتی  نوشته خطر حمله گروه فشار به هاشمی برای جمهوری اسالمی جدی است چرا که کارگزاران

  . کسی مانند او نتواند در پايتخت اعتقادی اش سخن بگويد الجرم بايد از بازتوليد جنبش حذف نگران بود
 نوشته وقتی چند ماه قبل محمد خاتمی هنگام خروج از حرم حضرت معصومه مورد تعرض اعتماد ملی

 را بی اهميت و توهين قرار گرفت، برخی مقامات مسئوول طی گفتگو هايی سعی کردند اين موضوع
  . جلوه دهد و آن را ساخته و پرداخته خبرنگاران عنوان کردند

پخش مستقيم سخنرانی هاشمی از تلويزيون و حضور عکاسان اعتماد ملی به نوشته گزارشگر 
رسانه ها اين بار عالوه بر آنکه واقعيت موضوع را آشکار ساخت اين سئوال جدی را پديد آورد که شايد 

  .مه هايی از پيش تعيين شده به اين اقدامات دست يازيدندعده ای با برنا
روزنامه های هوادار دولت هيچ اشاره ای به تشنج در قم نکرده و به انعکاس خبر کوتاهی درباره سخنان 

  . هاشمی رفسنجانی اکتفا کرده اند
ع تشخيص  در سرمقاله خود خارجی ها و اصالح طلبان را عامالن احتمالی حمله به رييس مجمکيهان

مصلحت نظام معرفی کرده و نوشته انتقاد به آقای هاشمی وارد است ولی راهش شلوغ کردن و 
  .تشنج نيست

 در عنوان بزرگ صفحه اول خود ادعا کرده که رهبر جمهوری اسالمی با تهديد به قطع جريان کيهان
  . انرژی ايران از جهان زهر چشم گرفت

اگر آمريکايی ها درباره ايران دست از پا :  ای نقل کرده چنين است از آيت اهللا خامنهکيهانجمله ای که 
خطا کنند قطعا حرکت انرژی در منطقه به خطر خواهد افتاد و آمريکا نيز قادر به تأمين امنيت انرژی در 

  .منطقه نخواهد بود
ی تسليم آن  در گزارشی پيش بينی کرده که ايران بسته پيشنهادی اروپا را که خاوير سوالنا براکيهان

  . به تهران آمده رد خواهد کرد 
  .  از زبان وزير خارجه نوشته هر پيشنهادی جای بررسی داردآفتاب يزد
 نوشته محمد سعيدی، معاون بين الملل سازمان انرژی اتمی با تاکيد بر اين که پيش شرط های کيهان

با ايران توهينی بزرگ به ملت تعيين شده از سوی آمريکا برای ورود به مذاکرات چندجانبه هسته ای 
ورود آمريکا به مذاکرات با ايران شبيه شخصی است که می خواهد فوتبال بازی کند، : ايران است، گفت

اما شايستگی برای اين بازی را ندارد و پيش از اين که صالحيت او از سوی تيم تاييد شود، شرط هايی 
  .تعيين می کند
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ايران از آمريکا درخواست نکرده است وارد مذاکرات هسته ای  گفته کيهانمحمد سعيدی به نوشته 
شود و اگر مذاکرات شرط هايی داشته باشد ايران از حق مشروع خود صرف نظر نخواهد کرد؛ به همين 

  . علت قبول شرطی که آمريکا در آغاز مذاکرات تعيين کرده تقريبا محال است
گاه نوشته هدف از آمدن سوالنا به تهران آوردن  از زبان محسن جليلوند، استاد دانشقدسروزنامه 

پيشنهاد سه کشور اروپايی برای مسئوالن ايران است که می توانست از سوی يکی از سفارتخانه 
  . های سه کشور اروپايی در تهران انجام شود اما آنها خواستند اين کار در سطحی باالتر صورت گيرد

ست به نظر می آيد طرفين به دنبال پيدا کردن راه حلی  اين استاد دانشگاه گفته اقدسبه نوشته 
  . بينابين در اين مسأله هستند

وی افزوده است که پيگيری اين روند از سوی طرفين معقول است و اگر در پيشنهاد اروپايی ها انعطاف 
  . الزم در نظر گرفته شده باشد اين پيشنهاد از سوی ايران قابل بررسی خواهد بود

   مسلم  را حق  ای آميز هسته  صلح   از انرژی  استفاده ه آيت اهللا جنتی در يک سخنرانی  نوشتاعتماد
 ميز   نظرم  به  که  باز دارند در حالی خواهند ما را از حقمان  می غربيان:   و اظهار داشت  دانست ايران

 کردند با   با ياسر عرفات ا که ر  کاری  خواهند همان  می  بر سر همديگر، آنان  گذاشتن  کاله  يعنی مذاکره
  .   ايم  ايستاده  دهند، اما ما بر حقمان ما انجام

 کشور امروز   باالی  و مقامات  انقالب رهبر معظم:  يادآور شد اعتماد به نوشته  نگهبان دبير شورای
 رهبر   يک رانکنند رهبر اي  می  ها خيال  و آگاهند، خارجی  مراقب  هستند که  ای  هسته  مسايل پيشگام
  .  و مقتدر است  رهبر سياسی  رهبر ما يک  که ، در حالی  است  و همانند پاپ مذهبی
 در گزارشی از اعتراض برنجکاران نسبت به واردات برنج خبر داده و نوشته سال گذشته يک خراسان

ت که افزايشی  هزار دالر مصرف شده اس٧٠٠ ميليون و ٣١٧ميليون تن برنج وارد کشور شده و برای آن 
  .  درصد در يک سال را نشان می دهد١٧در حدود 

 های نامرغوب   های کالنی را صرف خريد برنج  گفته است هر سال پول خراسانيک کارشناس برنج به
کنيم و برای بازرگانان اين سوال مطرح است که چرا بايد برنج نا  ای می تايلندی، پاکستانی و اروگوئه 

  ای اصرار بر اين کار دارند؟  را عد همرغوب وارد شود و چ
 وزير صنايع سری النگا خبر داده که ساالنه چهل هزار تن ضايعات چای آن کشور به آفتاب يزدبه نوشته 

  .ايران صادر می شود
  

   خرداد13:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  ژوئن3 – ١٣٨۵ خرداد ١3شنبه 

بقيه آنان . ن در فاصله دو تعطيلی منتشر نشده اندتعدادی از روزنامه های امروز تهرا:بی بی سی
همزمان با سالگرد درگذشت بنيانگذار جمهوری اسالمی عنوان های اصلی و مقاالت خود را به تجليل از 
آيت اهللا خمينی اختصاص داده و خواستار ادامه سياست های وی از جمله مخالفت با دولت آمريکا شده 

 پيشنهاد آمريکا برای شرکت در گفتگوهای ايران و اروپا، مخالفت انعکاس واکنش ها نسبت به. اند
آمريکا با سفر وزير بهداشت ايران به سازمان ملل و اختالف بر سر تعرفه های وادارات تلفن های همراه 

  .بين دو وزارت خانه دولتی، از جمله مطالب اين روزنامه هاست
اعضای دايم شورای امنيت سازمان ملل  (۵+ ١ همراه با خبر پايان اجالس وزيران خارجه همشهری

نوشته اين کشورها خواستار توقف کامل کليه فعاليت های هسته ای ايران شدند و به ) باضافه آلمان 
  . ايران وعده دادند که در صورت انجام اين خواسته، امتيازاتی را در اختيارش قرار خواهند داد

 نوشته مسئوالن ايرانی درباره اين خواسته، از قبل اعالم  همراه با اين خبرجمهوری اسالمیروزنامه 
همه مسئوالن ايرانی، متفقا مخالفت خود را با توقف غنی . نظر کرده و آن را با صراحت رد کرده بودند

سازی اعالم کرده اند و اين نظر قطعی نظام جمهوری اسالمی است که هيچ پيش شرطی را برای 
  .می پذيردادامه مذاکره با اروپائيها ن

 از قول دبير کل سازمان کنفرانس اسالمی خبر از حمايت آن سازمان از فعاليت های صلح جوانروزنامه 
آميز هسته ای ايران داده و نوشته دبير شورای عالی امنيت ملی در ديدار با احسان اوغلو گفت ايران 

ی نيست که به هر شکل کشوری نيست که غرب بتواند خواست های خود را به آن تحميل کند و شيئ
  . که آنان می خواهند در بيايد

 در سرمقاله خود از واکنش مقامات ايران به پيشنهاد مذاکره با آمريکا که جمهوری اسالمیروزنامه 
مشروط به توقف غنی سازی اورانيوم توسط ايران شده تجليل کرده و توجه داده که همزمان با روزهای 

  . ی بايد به رهنمودها درباره مخالفت با آمريکا توجه کردسالگرد درگذشت آيت اهللا خمين
 در ابتدای گزارشی درباره واکنش رسانه های آمريکايی به نامه وزير خارجه آن کشور به دولت کيهان

ايران پرسيده چرا آمريکا پذيرفت غرور امپرياليستی خود را زير پا بگذارد و به ايران پيشنهاد مذاکره بدهد؟ 
آمريکا چاره ديگری نداشته : اين سئوال را از قول چند نشريه آمريکايی چنين داده است که پاسخ کيهان

  . و زير فشار قرار دارد که به مذاکرات اتمی اروپا با حکومت ايران بپيوندد
 علی الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران گفته است واقعيت اين است همشهریبه نوشته 

جهانی سازی می بايست دو دسته کشور وجود داشته باشد، کشورهای صنعتی که به عقيده تئوری 
  . و کشورهايی که گوجه فرنگی توليد می کنند
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 علی الريجانی تأکيد کرده که جمهوری اسالمی ايران برای هر قدسدر همين حال به نوشته روزنامه 
اميدوار است کشور های اروپايی گونه مذاکره عادالنه غيرتبعيض آميز و بدون پيش شرط آمادگی دارد و 

  .نيز با کنار گذاشتن بهانه جويی ها و شروط غير منطقی مجددًا به مسير مذاکره و همکاری باز گرداند
 به نقل از وزير بهداست ايران خبر داده که آمريکا همزمان با دعوت ايران به مذاکره و اطالعاتروزنامه 

در مقر سازمان » ايدز« برای وی که قرار بود در اجالس جهانی برخالف قوانين بين المللی، از صدور ويزا
  . ملل سخنرانی کند، خودداری کرد

سه روز بعد از اعالم افزايش چهل درصدی تعرفه واردات دستگاه تلفن همراه که با مخالفت کارشناسان 
واسته تعرفه  خبر داده است که وزارت بازرگانی از مجلس خ اطالعاتاقتصادی روبه روز شد، روزنامه

 نامه ای را از وزير صنايع چاپ کرده که در کيهانهای تعيين شده برای تلفن های همراه را کاهش دهد، 
آن از افزايش چهل درصدی تعرفه واردات دستگاه تلفن همراه دفاع کرده و آن را کوششی برای برای 

  . انتقال تکنولوژی ساخت اين وسيله دانسته است
اين که افزايش تعرفه واردات دستگاه تلفن همراه، بازار خريد و فروش اين کاال را  با تاکيد بر همشهری

 درصد واردات دستگاه ٨٠: به شدت آشفته کرده است از قول يکی از مسئوالن وزارت صنايع نوشته
  . تلفن همراه توسط يک نفر انجام می شود

تلفن همراه هنوز قطعی نشده و قطعا تعرفه واردات :  از قول وزير بازرگانی نوشتهاطالعاتروزنامه 
  . کاهش خواهد يافت

 معاون وزارت صنايع در يک گفت وگوی تلويزيونی تالش کرد همشهریدر همين حال به نوشته روزنامه 
 درصد را توجيه کند و گفت ما به دنبال انحصار در زمينه تلفن ۶٠ درصد به ۴تا افزايش تعرفه واردات را از 

  .ن بازار نيستيمهمراه و به هم ريخت
 چند ماه بعد از توقف کار شرکت ژاپنی برنده قرارداد توسعه منطقه نفتی جوانبه نوشته روزنامه 

  . آزادگان، وزير نفت ايران به توکيو در ارتباط با قرارداد نفتی آزادگان هشدار داد
ز ميدان نفتی آزادگان را به نوشته اين روزنامه، وزير نفت ايران هشدار داد اگر ژاپن کار بهره برداری ا

 تاکيد شده که شرکت جواندر گزارش . هرچه زودتر آغاز نکند، احتمال باطل کردن قرارداد وجود دارد
ملی نفت ايران قبل از اين هم هشدار داده بود که اگر تا ماه سپتامبر آينده کار توسعه طرح آغاز نشود، 

  .قرارداد ميدان نفتی آزادگان باطل خواهد شد

www.iran-archive.com 


