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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
  

 از سوي آشورمان نشست سازمان 5+1پيشنهاد آشورهاي موسوم به  زمان با بررسي هم
   .حضور سران آشورهاي آسيايي فردا در چين برگزار مي شود هاي شانگهاي با همكاري

  ٢٠٠۶  ژوئن14 – ١٣٨۵ خرداد 24شنبه چهار 
روسيه گفت آه پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان انتظار دارند ايران به پيشنهاد  ي وزير امور خارجه

  .ظرف چند هفته پاسخ دهد 1+5
از خبرگزاري ايتارتاس، سرگئي الوروف، وزير امور   به نقل)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي ماهيت آن صحبتي نشده است، براي  پيشنهادات آه درباره :شنبه گفت ي روسيه روز سه خارجه
پاسخي داده نشده است، اما ما اميدواريم ظرف چند هفته پاسخي را  هنوز هيچ. ايران مطرح شد

  .دريافت آنيم
تر گفته بود آه مسكو اميدوار است  نيز پيش ي روسيه وي وزارت امور خارجهميخاييل آامينين، سخنگ

  .مالحظه آند تهران اين پيشنهاد را به طور متوازن
. قالب شش آشور تهيه شد، دريافت آرده است ايران يك سري پيشنهادات را آه در: وي اظهار آرد

پيشرفته در ايران را بر مبناي تعامل يي  انرژي هسته ي صنعت تحقق اين پيشنهادات، امكانات توسعه
هاي  آميز تالش انرژي اتمي در قالب اعتمادسازي نسبت به ماهيت صلح المللي تر با آژانس بين قوي

  .سازد تر مي گسترده يي ايران هسته
تصميماتي آغاز شود آه برآورده شدن حقوق قانوني  اميدواريم اين مذاآرات براي توضيح: آامينين گفت

يي را  ي هسته نيز به طور همزمان پايبندي به رژيم منع اشاعه آميز و هاي اتمي صلح ر فعاليتايران د
  .آند تضمين مي
  .را با ديدگاه منافع ايران در بلند مدت بررسي آند  اميدواريم تهران با دقت اين پيشنهادات :وي افزود
ي  برنامه ي شوراي امنيت و آلمان دربارهاميدواري آرد ايران به پيشنهادي آه اعضاي دايم  آمريكا ابراز

  .اند، به شكلي مثبت پاسخ دهد يي تهران ارايه داده هسته
از خبرگزاري شينهوا، شان مك آورمك، سخنگوي  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ضه شده، به شكل مثبتي ها عر آن اميدواريم ايران به پيشنهادي آه به  :ي آمريكا گفت وزارت امور خارجه
  .پاسخ دهد

  .شاهد خواهيم بود آه اين تصميم چگونه خواهد بود ها بايد تصميمي اتخاذ آنند و ما آن: وي ادامه داد
ي آشورهاي  خارجه آمريكا با برخي وزيران خارجه آاندوليزا رايس، وزير امور: مك آورمك ادامه داد

  . تلفني داشته استمكالماتي پيشنهاد دهنده درباره اين مساله
ظرف چند هفته به پيشنهاد غرب پاسخ دهد، نه  ايران بايد: ي آمريكا گفت سخنگوي وزارت امور خارجه

  .ظرف چند ماه
ي  ي يك مجموعه نشستي دروين بر سر ارايه آمريكا، فراسه، انگليس، آلمان، روسيه و چين در

سفر خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي مجموعه در  پيشنهادي به ايران توافق آردند و سپس اين
  .ايران ارايه شد ي اروپا به تهران به مقامات اتحاديه

ي سختي را متحمل شده و  يي ايران ضربه ي هسته سياست هند به دليل برنامه تلگراف اينديا نوشت،
  .رو آرده است در جنبش عدم تعهد را با سواالت دشواري روبه نو موضع دهلي
ي هندي ادامه داد، اين ضربه، همچنين به  روزنامه ، اين)ايسنا(گزاري دانشجويان ايران به گزارش خبر

  .روابط دولت هند با احزاب چپ اين آشور تبديل شده است تهديدي مبني بر پيچيده شدن بيشتر
المللي انرژي  آه شوراي حكام آژانس بين اول اين. ي حساسي به هند وارد شد اين ضربه در لحظه

يي ايران آغاز آرده است و دوم اين آه مان  ي هسته برنامه نشستي چهار روزه را با تمرآز براتمي 
( قصد دارد در ماه سپتامبر براي حضوردر نشست جنبش عدم تعهد  موهان سينگ، نخست وزير هند

اش با آشورهاي  يي ي هسته طور چشمگيري موضع تهران را بر سر مشاجره رود به آه انتظار مي) نم
  .به آوبا برود ربي تاييد آند،غ

با ادعاي اين آه موضعش در جت حل مبتني بر  اين گزارش ادامه داد، تا آنون بلوك جنوب سعي آرده
دست يافته است، بحث بر سر مطرح شدن موضوع را در  يي ايران به پيروزي ي موضوع هسته مذاآره

  .مالزي پنهان آند ي نم در نشست اخير وزيران خارجه
ي مختصري به درخواست  ي هند با پرونده خارجه اس اين گزارش، آنان شارما، وزير ايالتي اموربراس

ي ايران به موضع آشورهاي اروپايي  گيري نم درباره موضع واشگتن از سوي دهلي نو براي نزديك آردن
به ويژه بر اما وي رنجيده خاطر شد آه نم تحت رياست مالزي . مالزي شد مذاآره آننده با تهران وارد

  .ي سازمان آنفرانس اسالمي تبديل شد يي تهران به آينه هسته ي سر مساله
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ها از نظر احساسي و معنوي از  شد، اما در واقع آن ها مطرح اين گزارش ادامه داد، اگر چه برخي نگراني
  .آنند مي يي تهران حمايت هاي هسته سياست

آشورهاي اسالمي آه در نشست پوتراجاياي مالزي  هاي ي تعدادي از ديپلمات اين گزارش به گفته
ها به رهبري آوبا  سازمان آنفرانس اسالمي در نم به راديكال حاضر بودند، ادامه داد آه آشورهاي عضو

  .هاوانا در ماه سپتامبر به رياست نم برسد، پيوسته بودند آه قرار است پس از نشست
. يي آرد نشيني شتابزده اش عقب آشورها از پرونده  وزنخوانيم، شارما با درك در ادامه اين گزارش مي

اي گذرا هم به تهران  ي عمومي در اين نشست حتي اشاره مباحثه اش در هاي طوالني وي در مالحظه
  .ترين موضوع در پوتراجايا بود ترين و داغ يي ايران مطرح هسته نكرد، اگر چه موضوع

شارما، بخشي از پادرمياني وي مانند يك اعتراف به   محرمانهي ي پرونده در واقع با توجه به پيش زمينه
  .رسيد نظر مي
 -امروز وقتي آشمكش غرب . راديكال بودن است در مقام تعريف، غير متعهد بودن به معني: وي گفت

آند، هم دشوارتر و هم مهمتر است آه  غرب فراهم مي هاي شرق و شرق جايي براي برخي از تباني
  .باشيم  و مستقل ماندن متحدبه منظور همنوا

توانست در آنار سازمان  تاآتيكي به هند آه نه مي ي اين گزارش آمده است، اما چنين فرار در ادامه
در آنار جامائيكا و سنگاپور آه رهبري موضع ضد تهران را در نم  ها و نه آنفرانس اسالمي و راديكال

  .آمكي نكرد داشتند، قرار بگيرد،
گرفت و  يي ايران در بر نمي هاي هسته را از فعاليت ا، به اجماعي پيوست آه هيچ انتقاديدر پايان شارم

  .داد يي اين آشور هشدار مي تجهيزات هسته اي به نسبت به هر گونه حمله
المللي انرژي اتمي در آغاز  آل آژانس بين مدير اين گزارش با اشاره به درخواست محمد البرادعي،

ي  انرژي اتمي به تشويق ايران براي همكاري در حل مساله المللي انس بيننشست شوراي حكام آژ
ي انتقال نفت  ارد آه مخالفت آمريكا با خط لوله محافل اين نگراني وجود د در برخي: اش افزود يي هسته

  .سازنده داشته باشد به هند از طريق پاآستان تاثيري غير و گاز ايران
  آند وگو مي يي ايران گفت ي هسته ي برنامه بارهتاون در نخست وزير چين در آيپ

  .وگو خواهد آرد يي ايران گفت ي هسته برنامه ي نخست وزير چين در سفر به آفريقاي جنوبي درباره
از پايگاه اينترنتي بيزينس نيوز، عزيز فهد، معاون  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ون جيابائو، نخست وزير چين در سفري دو روزه : شنبه گفت روز سه اي جنوبيي آفريق وزير امور خارجه
جمهور اين  آغاز خواهد شد با تابو ام بكي، رييس)  خرداد31(  ژوئن 21در روز  به آفريقاي جنوبي آه

 آيپ تاون ديدار خواهد آرد و پس از آن رياست نشست بازرگانان چيني و آفريقاي جنوبي را آشور در
  .ر خواهد شددا عهده

اقتصادي ميان دو آشور از جمله ارتقاءي تجارت و  ي سياسي و فهد گفت آه بررسي روابط دو جانبه
  .جيابائو و ام بكي قرار دارد گذاري در دستور آار نشست سرمايه

يي ايران و  امنيتي از جمله مسايل هسته ي مسايل اين گزارش حاآي است دو طرف همچنين درباره
  . گفت و گو خواهند آردي شمالي آره

نظامي با تهران را آه از سوي آشورهاي موسوم به  يي غير همكاري هسته هانس بليكس پيشنهاد
  .يي ايران ارايه شده است را تحسين آرد ي هسته مساله  براي حل1+5

ق از راديو آمريكا، هانس بليكس، بازرس ساب به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
آمريكا و روسيه را تشويق آرد آه رهبري را در آاهش  شنبه هم چنين تسليحاتي سازمان ملل روز سه

  .يي به دست گيرند تسليحات هسته
به پاپ بنديكت، " تسليحات ترور"جمعي با عنوان  بليكس براي ارايه گزارشي درباره تسليحات آشتار

  .برد يس جمهور ايتاليا در رم به سر ميناپوليتانو، ري هاي جهان و جيورجيو رهبر آاتوليك
المللي   عضوي مستقل بين14آميسيون  گزارش ياد شده توسط آميسيون تسليحات آشتار جمعي يك

تواند از تسليحات  ي اين آه چگونه جهان مي درباره به رياست بليكس تدوين شده و پيشنهاداتي را
  .يردگ شود، در بر مي يي و بيولوژيك خالص شيميايي، هسته

رسيدن به محدوديت تسليحاتي و خلع سالح  تالشهاي جهاني براي: بليكس در جمع خبرنگاران گفت
  .راآد شده است

جهان وجود دارد، بسياري از آنها در وضعيت قرمز  يي در  هزار آالهك هسته27امروز حدود : وي افزود
  . بدفهمي منفجر شوندتوانند با اشتباه يا گفت مي توان اي آه مي قرار دارند، به گونه

خواهان توقف توليد پلوتونيوم و اورانيوم غني شده  بر اساس اين گزارش، آميسيون ياد شده هم چنين
  .براي اهداف نظامي شده است

انجام اين آار ارايه شده است، رسيدگي به آن  اي براي در حالي آه معاهده: بليكس در اين باره گفت
  .د داشتبا بيشترين حد اهميت را خواه

در : سازي فضا صحبت آرد و گفت درباره نظامي اش اين گزارش افزود، بليكس هم چنين از نگراني
گونه استقرار تسليحات آشتار جمعي در فضا ممنوع   هر1967 در سال  معاهده فضايي امضا شده

  .است ها نشده شده، اما صحبتي از ديگر سالح
ها در فضا، چگونگي  سازي براي آشمكش آماده دالر صرف ميليارد 20ساالنه حدود : وي ادامه داد

  .شود حمله به ديگران مي ها و توانايي آشورها در دفاع از ماهواره
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مان را افزايش  آنيم ارتباطات زمين هستيم و سعي مي دار است آه ما اينجا در اين خنده: وي ادامه داد
  .شويم در فضا مي دهيم، اما در عين حال آماده جنگي

هاي جاسوسي و فضاي در هوا هستند، آمريكا  ماهواره بسياري از آشورها داراي: ليكس ادامه دادب
است و مجددا بايد ابتكار را براي پايان دادن به اين وضعيت به  آشوري است آه نسبت به بقيه جلوتر

  .دست بگيرد
 گفت آه آوفي عنان، اش در رم آنفرانس خبري به گزارش خبرگزاري آمريكاي التين نيز، بليكس در

 توصيه آه توسط آميسيون 60از گزارش ياد شده را با اي آل سازمان ملل در حال حاضر نسخه دبير
  .دست دارد تسليحات آشتار جمعي تدوين شده، در
براي اعتمادسازي در ميان آشورها براي اجازه  هاي بليكس تقاضا بر اساس اين گزارش، در ميان گزارش

  .شود مي شان ديده هاي پايگاهدادن جهت بازرسي 
  .آرد يي ايران با همتايانش در آشورها تبادل نظر ي هسته ي برنامه درباره آاندوليزا رايس

از خبرگزاري فرانسه، شان مك آورمك، سخنگوي  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شنبه با لي  ي اين آشور روز سه ر امور خارجهآاندوليزا رايس، وزي ي آمريكا گفت آه وزارت امور خارجه
  .ي ايران صحبت آرد ي مساله اش تماس گرفت و درباره چيني ژائو شينگ، همتاي

ي اين مساله داشت آه اآنون در  خارجه درباره رايس مكالمات اندآي با برخي وزيران امور: وي افزود
  .آجا قرار داريم

رايس اواخر روز : خواست نامش فاش نشود گفت ي آمريكا آه هي وزارت امور خارج يك مقام عالي رتبه
شنبه با مارگارت بكت، فرانك والتر اشتاين ماير،  روز سه اش و در دوشنبه با تارو آسو، همتاي ژاپني

  .و آلمان صحبت آرد ي انگليس وزيران امور خارجه
تواند  ي نقشي آه ژاپن مي ربارهدو طرف د: آسو گفت  وگوي رايس با ي ضرورت گفت مقام ياد شده درباره

  .و گو آردند در رابطه با ايران داشته باشد گفت
ي ايران مشارآت نداشته  امنيت و آلمان درباره ژاپن به طور مستقيم در مذاآرات پنج عضو دايم شوراي

  .است
ا در ه شد آه پكن از پيوستن به ديگر قدرت اش پس از آن انجام تماس تلفني رايس با همتاي چيني
  .تهديد ايران به تحريم خودداري آرد

شود،  براي شرآت در اجالس شانگهاي به چين عازم مي) چهارشنبه(امروز  رييس جمهور روسيه آه
  .دوجانبه را با سران حاضر در اين نشست برگزار خواهد آرد هاي يک سري ديدار

 نووستي، بنا به اعالم سرگي از خبرگزاري به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
تائو، رييس جمهور  خبرنگاران، والديمير پوتين با هو جين پريخودکو، دستيار رييس جمهور روسيه در جمع

جمهور ايران، پرويز مشرف، رييس جمهور پاکستان و نامبرين انبايار،  نژاد، رييس چين، محمود احمدي
  .مغولستان ديدار خواهد کرد رييس جمهور

هاي دوجانبه از جمله در  مسايل مربوط به همکاري روساي جمهور روسيه و ايران: کو اشاره کردپريخود
از منابع درياي خزر، مسايل ترابري و کريدور حمل و نقل و  برداري  انرژي، در بهره-زمينه سوخت 

  .را مورد بررسي قرار خواهند داد انرژي ايران مشارآت روسيه در مسايل
آميز  آوري صلح المللي از جمله در رابطه با توسعه فن بين ي وي برخي از مسايل  گفتهعالوه بر اين، به
  .اوضاع در عراق نيز مباحثي مطرح خواهند شد يي در ايران و انرژي هسته

 هاي ارمنستان در ايروان به خبرنگاران اعالم کرد که ظرف دو ماه اخير لحن اعالميه معاون سفير ايران در
  .تغيير يافته است» ي ايران مساله«ي  آمريکا درباره

: از خبرگزاري نووستي، علي اکبر جوکار گفت به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي مردم ايران که  دو دليل تغيير پيدا کرده است، اوال اراده هاي آمريکا در دو ماه اخير به لحن اعالميه

اجماع نظري در جامعه جهاني شکل گرفته است که موجب شد و ثانيا،  توان آن را شکست داد نمي
  .تغيير دهد آمريکا موضع خويش را

  .هستند به گفته وي اين عوامل امروز هم به قوت خود باقي
ي آنها را  يي ايران خود ملت ايران هستند و اراده هسته ي ترين حامي برنامه جوکار تاکيد کرد که بزرگ

  .توان بازي داد نمي
کرد که آشورمان به عنوان واحد ژئوپليتيکي  ر خصوص امکان عمليات نظامي عليه ايران تصريحوي د

و هر گونه اتفاق هر چند کم اهميت در رابطه با ايران بر  رود المللي به شمار مي بخشي از امنيت بين
  .الملل تاثير خواهد گذاشت بين سياست، اقتصاد و امنيت

سازي  مقدار غني: آميز دارد و افزود ماهيتي صلح يي ايران صرفا تهجوکار تاکيد کرد که برنامه هس
  .رود و اين ميزان صنعتي به شمار مي  درصد فراتر نخواهد رفت5اورانيوم از 

فعالي با آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته و  نشان کرد که ايران همکاري در عين حال، وي خاطر
 بازديد بطور 30 روز است و در اين ميان، - نفر 2700يران بيش از ا يي تعداد بازديدها از مراکز هسته

  .اعالم نشده انجام گرفته است سرزده و از پيش
يي ايران  ي هسته اتمي هيچ تخلفي را در برنامه المللي انرژي وي همچنين افزود که مديرآل آژانس بين

امي عليه ايران را در برابر چشمان لزوم استفاده از نيروي نظ اين عوامل: مشاهده نکرده است و گفت
  .برد جامعه جهاني از بين مي
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وگوست و تمام پيشنهادات براي حل مساله  طريق گفت وي تاآيد آرد آه ايران طرفدار حل اين مساله از
  .باشند بايد دربردارنده منافع قانوني ايران

و عراق را با هم مقايسه کرد و ياد آور اوضاع ايران  اين ديپلمات ايراني در عين حال تاکيد کرد که نبايد
ديکتاتوري قرار داشت که به هيچ وجه با ملت خود مرتبط نبود، اما  در عراق حکومت در دستان: شد

 به غير از اين توان ايران و عراق به هيچ عنوان. يي از طرف ملت دارد حمايت گسترده حکومت ايران از
  .قابل قياس نيست

گويند، تمرآز اخير آاخ سفيد بر ايران ترفندي  ي آمريكا مي ها در آنگره موآراتد هيل نيوز نوشت، برخي
  .جمهور آمريكاست با هدف تقويت ميزان محبوبيت اندك رييس سياسي

روزنامه هيل نيوز آه به اخبار مربوط به آنگره آمريكا  (ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي ايران  هاي هسته پر از لفاظي ميان تهران و واشنگتن بر سر تالش مشاجرات: پردازد، ادامه داد مي

 ي به راه افتاده بر سر اين موضوع به طور آامل توسط ايران رد نشده، تا حدي مصالحه همزمان با اين آه
جورج بوش،  تواند براي آنند آه وضعيت ايران مي ها خاطرنشان مي هنوز دموآرات. آاهش يافته است

ادعاي پيروزي آند و اگر هم اين  تواند اي برسد مي  برد باشد و اگر او به معامله- ايران برد جمهور رييس
ي تروريسم و امنيت  آه قبل از انتخابات درباره آيد معامله به هم بخورد، براي بوش فرصتي به دست مي

  .ملي صحبت آند
يي  شود تسليحات هسته  ادعا ميدور آردن آنچه ها معتقدند آه اين گزارش افزود، برخي از دموآرات
گويند آه سياستمداران  ها مي برخي از آن. زيادي برخوردار است است از دستان ايران از اهميت بسيار

مهمي در اين ابتكار سياست خارجي دولت بوش هستند، اين اوضاع براي اين  در حال بازي آردن نقش
  .نگ در عراق استگيري بر سر ج ي قبل از راي يادآور دوره ها دموآرات

آمريكا آه اميد بسياري به به دست آوردن اآثريت  هاي مجلس نمايندگان دموآرات: اين گزارش ادامه داد
ي اين آه رويكرد دولت بوش به ايران نمايش سياسي  هايشان درباره نگراني در پاييز را دارند، نسبت به

  .اند از همتايانشان در سنا بوده تر است صريح
نمايندگان آمريكا گفت، برخي از همكاران  ي نيروهاي مسلح مجلس ر، يك عضو آميتهجن تايلو

گيري  آنوني ايران هستند آه شبيه سناريوي پيش از راي اند آه نگران وضعيت دموآراتش به وي گفته
  .است بر سر توسل به زور عليه عراق

را به داليل سياسي و نه ) ه ايران يي ب پيشنهاد هسته ) مظنون هستند آه بوش اين تالش: تايلور گفت
  .دهد داليل امنيت ملي انجام مي

ي توسل به  گيري درباره هاي آمريكايي از راي آه مقام ها اين نگراني وجود دارد  وي در ميان آن به گفته
  .بازي سياسي در انتخابات ماه نوامبر استفاده آنند زور عليه تهران به عنوان يك

  سر ايران سياسي است؟ ا دارد آه بپرسيم آيا بحث برج: تايلور ادامه داد
ي تسليحات  آردند و در بدترين حالت درباره در بهترين حالت آن ها ما را گمراه: وي ادامه داد

 نيز بر سر توسل به زور عليه ايران  گيري است راي آشتارجمعي در عراق به ما دروغ گفتند، ممكن
  .با مردم آمريكا صريح باشند خواهم آرد ها مي باشد، اما از آن

ي  ي فرعي تخصيص بودجه دموآرات عضو آميته ي اين گزارش به نقل از جان مورتا، سناتور در ادامه
شد  رويكرد پيشين دولت بوش به تقاضايي آه ادعا مي دفاعي مجلس نمايندگان آمريكا آمده است،

  .مزخرف بود يي است تقاضا براي تسليحات هسته
زبان آوردند، تاثير مليتي بر سياست خارجي داشت،  ها اين آلمات آابويي را به اني آه آنزم: وي افزود

  .ما غير محبوب ترين آشور جهان هستيم
و منتقد تهاجم آمريكا به عراق گفت آه آمريكا در  براساس اين گزارش، اين سرباز نيروي دريايي آمريكا

ارد، ايران سه برابر از عراق بزرگتر است، اقدام نظامي ديپلماتيك ند مورد ايران هيچ جايگزيني جز مسير
  .شود بايد آنار گذارده
هاي بيشتري را  اي را تصويب آرد آه تحريم اليحه مجلس نمايندگان در فصل بهار: افزايد اين گزارش مي

دانستند،  مخالفت چند دموآرات آه آن را حرآت به سوي جنگ مي آرد آه با عليه آمريكا اعمال مي
  .وبرو شدر

هاي خارجي آه  با اعمال تحريم آشورها و شرآت :ارال بلومنوئر، سناتور دموآرات در اين باره گفت
ايم آه براي  اعمال تحريم عليه بسياري از آشورهايي پرداخته داراي روابط اقتصادي با ايران هستند به

  .الزم هستند هاي ديپلماتيك قوي، تالش
دانم آه  مي: سناتور آمريكايي ديگر آمده است ل از جيم مك درموت، يكي اين گزارش به نق در ادامه

جمهور  محبوبيت بوش پايين است، من از همكاران و رييس دانيم ميزان امسال انتخابات است، مي
  .براي شروع جنگ ديگر مقاومت آنند خواهم آه در مقابل وسوسه مي

: ها، در ادعايي گفت نگره با مخالفت با دموآراتآ خواهان ي ملي جمهوري اما اوپاترو، سخنگوي آميته
توانند مفهوم  هانمي دموآرات. دانند مورد ايران وجود دارد را مي ي جهان تهديد احتمالي آه در همه

  .ي جنگ عليه ترور را بدون نظرسنجي بفهمند ادامه هدايت سياست خارجي و
ي زمان مباحثات ايران ابراز  نيستند آه دربارهآساني  ها تنها خوانيم، دموآرات در ادامه اين گزارش مي

خواه مجلس نمايندگان  ي تگزاس و يكي از شش جمهوري رن پل، نماينده در ماه آوريل،. اند نگراني آرده
ها و مردم به  بينيم آنگره، رسانه وحشتناك است آه مي: عراق راي داد، گفت آمريكا آه عليه جنگ
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 رفت،  ايران را آه براي توجيه حمله به عراق هم به آار ميي ها درباره بسياري از بحث آساني
  .پذيرند مي

عراق، هري ريد، رهبر اقليت سناي آمريكا را  با شكست جاسوسي آمريكا در جنگ: اين گزارش افزود
ي ادعاهايش مبني بر تهديد احتمالي  سوي دولت بوش درباره واداشتند آه به دنبال شفافيت بيشتر از

  .باشد يي ايران ه هستهاز سوي برنام
اطالعات جاسوسي از زماني آه دولت درگير اين  ي احتمالي از خواهد از سوء استفاده ريد گفت آه مي

  .ي آينده قانوني را در اين باره ارايه دهد هفته مساله است جلوگيري آند و قصد دارد
اي را آه  ن چكيده غير محرمانهي ايران و همچني درباره اين قانون يك ارزيابي اطالعات جاسوسي جديد

 يي ي هسته ي برنامه هاي عمومي درباره اقدام احتمالي در صورت ادامه بحث تواند اساسي را براي مي
  .خواستار شده است ايران باشد

براي به دست آوردن محبوبيت مشاجره با ايران را  آند بوش اين گزارش افزود، اما ريد گفت آه فكر نمي
  .دتقويت آرده باش

موضع دولت بوش در قبال ايران چند عامل وجود  ي درباره: جك ريد، سناتور دموآرات در اين باره گفت
تواند روابط بين الملل را مديريت آند و اين وقايع  مي دارد؛ يكي سياسي است؛ ثابت آردن اين آه

  .آند مي اقدامات ديپلماتيك را طلب
  .بازنگري در آنچه در حال انجام آن در ايران هستند، آرد وادار بهها را  واقعيت در عراق آن: وي ادامه داد
  .تغيير رژيم صحبت آنند ي اقدامات عملي و نه توانند درباره اآنون تنها مي

ها بايد در قبال ايران محتاط  دموآرات: ادعا آرد الري ساباتو، مدير مرآز سياسي دانشگاه ويرجينيا
  .دانند بزرگ و نيازمند آمريكا مي ليباشند؛ تقريبا همه ايران را مشك

  .اين مقاله اظهارنظري نكرده است ي در پايان اين گزارش آمده است آه آاخ سفيد درباره
رهبران آشورهاي آسيايي ميانه آه براي حضور در نشستي امنيتي راهي  :خبرگزاري رويتر نوشت

يي ايران  ي هسته نژاد و مساله مدياحتماال در آن نشست به دليل وجود محمود اح شوند شانگهاي مي
  .صحنه رانده خواهند شد به پس

رهبران شش آشور عضو : خبرگزاري انگليسي افزود اين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان  روسيه، قزاقستان سازمان همكاري شانگهاي متشكل از چين،

هاي مرزي صحبت  ي نفت، تروريسم و آنترل آنند تا درباره يكديگر ديدار مي هاي باروز پنجشنبه در شانگ
  .نژاد نيز به عنوان عضو ناظر در اين نشست حاضر خواهد شد احمدي .آنند

ي جدال  ممكن است اعضا درباره: گفت ي چين به رويتر آين گانگ، سخنگوي وزارت امور خارجه
آنند، اما اين مساله موضوع اصلي نشست  اي اروپايي صحبته يي ايران با آمريكا و قدرت هسته

  .نخواهد بود
يي ايران  ي هسته مادريد پيشنهاد اروپا به ايران را گامي به سوي جلو در مساله منوچهر متكي در

  .آرد عنوان
 از خبرگزاري آسوشيتدپرس، منوچهر متكي، وزير به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  اش به اين آشور سفر آرده است درباره همتاي اسپانيايي ي ايران آه براي گفتگو با امور خارجه
ها ارايه  ي مشوق ما اين آه اين مجموعه:  مادريد گفت ايران در فرودگاه ي پيشنهادي غرب به مجموعه

  .گيريم گامي رو به جلو در نظر مي شده است را
  .بازنگري و مطالعه آنيم نهادات را با جديتما قصد داريم اين پيش: وي افزود

گيري  در خصوص پذيرش يا رد پيشنهاد تصميم متكي به اين آه ايران چه زماني: آسوشيتدپرس نوشت
ها را بررسي آرد براي ابراز ديدگاهش با آلمان،  ايران مشوق  پس از آن آه :آند، اشاره نكرد و گفت مي

  .خواهد آرد انگليس و فرانسه مشورت
آنگاه به همراه يك ديگر تصميم : آرد افزود مي ي ايران آه به زبان انگليسي صحبت وزير امور خارجه

بپردازيم و اين موضوع را تا نهايي آردن و حل اين مشكل ادامه  خواهيم گرفت آه چگونه به اين مساله
  .دهيم

ز آشورهاي قدرتمند عضو ها نوشت، آمريكا به دنبال جلب حمايت ا ديپلمات آسوشيتدپرس به نقل از
 اش يي ي هسته گو به سر برنامه و به منظور اعمال فشار بر ايران براي پذيرش گفت (نم(عدم تعهد 

  .است
ها گفتند آمريكا بر  خبرگزاري آمريكايي افزود، ديپلمات ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 عضو جنبش نم، مانند برزيل، هند و الجزاير متمرآز ميان آشورهاي آشورهاي آليدي داراي قدرت در
 گو بر و هايي جداگانه به ايران براي پذيرش پيشنهاد گفت آنند آه در بيانيه تشويق مي ها را اند و آن شده

  .اش فشار آورند يي ي هسته سر برنامه
ي آمريكا در آژانس  نوشت، گرگوري شولتي، نماينده  نيز در گزارشي- چاپ الجزاير -ي الخبر  روزنامه
است الجزاير، آمريكا و آشورهايي آه داراي رويكرد و نظر  المللي انرژي اتمي گفت آه مهم بين

يي با جهت نظامي است،  ي هسته ايران به توقف آنچه ادعا آرد برنامه يكساني هستند، براي اقناع
  .همكاري آنند

ي خاورميانه عاري از تسليحات آشتار جمعي  يدها اين روزنامه ادامه داد، شولتي افزود آه آمريكا از
  .آند حمايت مي
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  .  غرب پاسخ مثبت دهدیقی و بسته تشوشنهادي خواست تا به پرانی از انيچ
  ٢٠٠۶  ژوئن14 – ١٣٨۵ خرداد 24شنبه چهار 
 : گفتني وزارت خارجه چیسخنگو" انچائوي جويل "ترز،ی روی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

  . دهدی قرار می آن را مورد بررستی با جدرانی ارائه داده است و ارانی را به ایشنهادي اروپا پهیاتحاد
 ی که طرفها پاسخ مثبتمیدواريما ام:  گفتی شانگهای های در جمع خبرنگاران در سازمان همکاریل

 شروع گفتگوها ی برامي توانی منی و توام با انعطاف را اتخاذ کنند بنابرانانهيبدهند و نگرش مثبت، واقع ب
  . مي کنجادی را ای مساعدتيوضع
 در یی است در گفتگواي از اسپانداری که سرگرم درانی امور خارجه اریوز" یمنوچهر متک "گری دی سواز

  . کردفي رو به جلو توصی اروپا را گامشنهادي پدیمادر
 کرد اظهار ی خود گفتگو مییايسپان ایهمتا" نوسي آنخل موراتگوئليم" خود با داری که پس از دیمتک

 هماهنگ با دی امر بانی را دارد و ازي مقاصد صلح آمی برای هسته ای حق توسعه تکنولوژرانیا: داشت
  . باشدی المللني جامعه بی های بردن نگرانني از بی الزم برای هاني تضمجادیا
 ی نمتی خواهان آن است حماکایر که آمرانی در ای سازی امروز اعالم کرد که از توقف غنني همچننيچ
  .کند
  . اعالم کردندرانی اهي مخالفت خود را با هرگونه اعمال فشار علني و چهي گذشته روسروز
  

امنيت ملي سفري از پيش اعالم نشده را به قاهره انجام داد و تصريح آرد آه  دبير شوراي عالي
 ي مصري خواهد  با مقامات عاليرتبهترين مسايل در مذاآراتش يي آشورمان جزو مهم هسته ي مساله

  .بود
  ٢٠٠۶  ژوئن10 – ١٣٨۵ خرداد 20شنبه 

به نقل از خبرگزاري آويت، علي الريجاني، دبير شوراي ) ايسنا(دانشجويان ايران  به گزارش خبرگزاري
  .شد  وارد- پايتخت مصر -براي انجام سفري دو روزه به قاهره ) شنبه(امنيت ملي ايران امروز عالي

مصر يكي از آشورهاي مهم و بزرگ : اظهار داشت وي در بدو ورود به فرودگاه قاهره در جمع خبرنگاران
هاي فرهنگي  اين آشور مدت مديدي است با ايران در زمينه چنين هم. رود در جهان اسالم به شمار مي

  .اي دارد ارتباطات گسترده
: ي مصري مذاآره داشته باشد، ادامه داد هعاليرتب الريجاني آه قصد دارد در اين سفر با مقامات

. هاي مستمر و دايم بين آشورهاي اسالمي است ها و رايزني مشورت ي امنيت پايدار نيازمند مساله
هاي دو آشور در  روند، به همين دليل رايزني مهم در جهان اسالم به شمار مي قاهره و تهران دو قطب

  .رود شمار ميمختلف، امري طبيعي و عادي به  هاي زمينه
ها و  اي در اين ميان وجود دارد آه نيازمند رايزني دوجانبه مسايل: ي ايراني تصريح آرد اين مقام بلندپايه

  .ها و مذاآرات مستمر است يي نيز وجود دارد آه نيازمند رايزني منطقه مذاآرات است، البته مسايل
ي  المللي تبديل شده آه به آينده  بيني مساله يي به يك ي هسته در حال حاضر مساله: وي افزود

آميز نيز به جهان اسالم  يي صلح انرژي هسته موضوع. تمامي آشورهاي اسالمي مرتبط است
اين . رود شرايط فعلي موضوعي آلي و فراگير به شمار مي گردد، به همين دليل اين مساله در بازمي

  .ايم قرار گرفته درحالي است آه ما در راس نيزه
يي  ي هسته پرونده: آشورش دانست و تصريح آرد ني مذاآره با مسووالن مصري را فرصتي برايالريجا

  .گيرد قاهره به همراه روابط دو جانبه مورد بررسي قرار مي ترين مسايلي است آه در ايران جزو مهم
، عمرو موسي، با احمد ابوالغيظ، وزير امور خارجه رود آه دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران انتظار مي

  .از مسووالن اين آشور ديدار داشته باشند دبيرآل اتحاديه عرب و تعداد ديگري
 يي ايران از طريق ديپلماتيك حل و فصل ي هسته ابراز اميدواري آرد آه مساله يك مقام مسوول مصري

  .شود
 به نقل از -متحده عربي  چاپ امارات -روزنامه دارالخليج  ،(ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 نامي از وي نبرد، ابراز اميدواري آرد آه با همكاري مثبت بين ايران و آمريكا، اين مقام مسوول مصري آه
ثبات امنيت و  آميز حل و فصل شود تا به اين ترتيب به تحقق يي ايران از طريق مسالمت ي هسته مساله

  .صلح در خاورميانه آمك شود
اين پرونده بايد ثبات و امنيت خاورميانه خليج فارس  هاي درگير در رد آه تمامي طرفوي همچنين تاآيد آ

  .اختالفات خود را از طريق ديپلماتيك حل و فصل آنند را در نظر داشته باشند و
موضوع بر مبناي رد اعمال فشار و تهديد  گيري مصر نسبت به اين وي همچنين تصريح آرد آه موضع

ديپلماتيك استوار است و اين آشور متعهد است آه  هاي ه آارگيري و شيوهنظامي و تالش جهت ب
  .حل اين مشكل تالش آنند ها درگير بايد با حسن نيت براي طرف

هاي درگير بايد از تكرار  درس عبرتي باشد و طرف ي عراق بايد پرونده: اين مقام مصري خاطرنشان آرد
  .آن پرهيز آنند

اتمي مسوول تعيين تعهدات ايران در قبال پيمان  المللي انرژي انس بينآژ: وي همچنين عنوان داشت
است و بايد در برخورد با ايران و برخورد مشابه با پرونده  يي هاي هسته منع توليد و گسترش سالح

  .عليه اين آشور هوشيار باشد عراق قبل از جنگ آمريكا
المللي را براي  يكسان معيارها و اصول بيناجراي  مصر: اين مقام مسوول مصري در پايان بيان داشت

  .داند مي ايران و اسراييل مهم و ضروري
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  .ي پيشنهادي غرب چند هفته فرصت دارد ايران براي پاسخگويي به مجموعه جورج بوش گفت آه
از خبرگزاري فرانسه، جورج بوش، رييس جمهور  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

دانيد چند هفته و نه چند ماه است، براي هضم يك  آه مي اي محدود از زمان را ما دوره:  گفتآمريكا
شان را انتخاب  آزمايي برنامه اگر آنها تعليق قابل راستي. ايم ها داده ايراني پيشنهاد براي پيشرفت به

  .آنگاه در شوراي امنيت سازمان ملل اقدامي اتخاذ خواهد شد نكنند،
آرد،  وزير دانمارك در آمپ ديويد صحبت مي ز ديدار با آندرس فوگ راسموسن، نخستبوش آه پس ا

وگو آرده  ايران و چگونگي حل ديپلماتيك اين مساله گفت يي ي هسته افزود آه با وي در خصوص مساله
  .است

راسموسن با متهم آردن ايران به دنبال آردن  رييس جمهور آمريكا در آنفرانس خبري مشترك با
خواهند يك سالح داشته  ها مي مشكل اين است آه ايراني : ادعا آرد يي ي تسليحات هسته نامهبر

  .اختيار گيرند باشند و نبايد چنين سالحي را در
ها به  ي مجموعه مشوق آشورهاي اروپايي در ارايه راسموسن نيز اظهار آرد آه از پيوستن آمريكا به

  .ايران با هدف رفع بحران خرسند است
  .ي فرصت استفاده آند آه از اين پنجره اآنون بر عهده ايران است: خست وزير دانمارك گفتن

ايران غني سازي را متوقف نكند، اين آار بايد پيامدي  خبرگزاري رويتر نيز به نقل از بوش نوشت آه اگر
  .داشته باشد

  ايران فرستاد مبني بر اينكهژاك شيراك و توني بلر پيامي جدي و متحد را به: نوشت خبرگزاري فرانسه
  .اش را متوقف سازد يي برنامه هسته

رييس جمهور فرانسه و نخست : خبرگزاري ادامه داد اين) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
پاريس با يكديگر ديدار آردند گفتند آه هر دو آشور در هدفشان  در) جمعه(وزير انگليس آه روز گذشته 

  .يي ايران يكي هستند ديپلماتيك مساله هسته المت آميز وبراي حل مس
خواهيم آه اين  از مقامات ايراني مي: اعالم آردند اي شيراك، بلر و وزيران مهم هر دو دولت در بيانيه

  .آند و مسير انزواي بلندمدت را اختيار نكند مسير مثبت را با روحي سازنده بررسي
ي خاورميانه  اش ثبات بلندمدت منطقه تعليق برنامه شكست تهران دردر اين بيانيه ادعا شده است آه 

  .آند را تهديد مي
المللي انرژي اتمي  به طور آامل با آژانس بين خواهيم از مقامات ايراني مي: افزايد اين بيانيه مي

  .شان از جمله تحقيق و توسعه را تعليق آنند سازي هاي مربوط به غني همكاري آنند و فعاليت
المللي از ايران صداي منطق است،  جامعه بين بر اساس اين گزارش، شيراك با ادعاي اينكه درخواست

اولين و مهمترين آاري آه الزم . يي روبرو هستيم هسته ي در حال حاضر به قدر آافي با اشاعه: گفت
عه مربوط شود؛ بلكه به اشا اين به ايران مربوط نمي. اشاعه است است انجام دهيم، متوقف آردن

  .شود مي
هاي  خواستارند آه بر اساس آن حقوق و خواسته بلر نيز گفت آه همه حل ديپلماتيك اين مساله را

  .قرار گيرد المللي و ايران مورد احترام جامعه بين
آار از شانس بهتري برخورداريم، اما ايران بايد به  اآنون براي انجام اين: نخست وزير انگليس ادامه داد

  .اتش پايبند باشدالزام
 گزارش داد، نماينده آمريكا در سازمان ملل گفت، زمان براي تالش ديپلماتيك به منظور فايننشيال تايمز

معامله بزرگ  يي ايران در حال اتمام است و آمريكا قصد رسيدن به ي هسته حل مشاجره بر سر برنامه
  .فراگيري را با تهران ندارد

بولتون، نماينده آمريكا در سازمان ملل به اين  ، جان)ايسنا(ان ايران به گزارش خبرگزاري دانشجوي
آنها هر دو پا را بر روي گاز : المللي انرژي اتمي گفت آژانس بين ي انگليسي درباره گزارش جديد روزنامه
تواند  دليل است آه ما احساس اضطرار داريم آه اين تالشهاي ديپلماتيك نمي اند؛ به همين گذاشته
  .نامحدودي ادامه يابد  زمانبراي

  .دهد تكميل تالش براي توليد انبوه مي گذرد به ايران زمان بيشتري به منظور هر روز آه مي
درباره پيشنهاد جديد به ايران آه آاندوليزا رايس،  بر اساس اين گزارش، بولتون بسياري از شروطش را

  .آشور را به تاييد آن اقناع آرد، مطرح آردبوش، رييس جمهور اين   جورج وزير امور خارجه آمريكا،
ها نيست توصيف آرد،  مردي آه چندان مشتاق هويج اين گزارش ادامه داد، بولتون آه خود را به عنوان

برجسته آم اهميت شمرد و به بسياري از مشكالتي آه  عجله داشت آه انتظارها را براي پيروزي
  . آرداشاره فراروي فرايند ديپلماتيك قرار دارد

اشتباه خواهد بود آه فكر آنيم : يي نظامي گفت هسته ي وي با متهم آردن ايران به دنبال آزدن برنامه
ما صرفا در حال پرداختن به موضوع . نوعي معامله بزرگ است اين مذاآرات اولين قدم به سوي

  .يي آنها هستيم تسليحات هسته يي و توقف پيگيري هسته
هاي امنيتي آمريكا براي ايران بر ميز قرار  تضمين : در سازمان ملل ادامه دادنماينده جنگ طلب آمريكا

  .يي را حذف آند هسته تواند تهديد ندارد و تغيير رژيم مي
اين بود آه وقتي تغييري برجسته در حيات آشوري  ي ما تجربه: اش افزود وي در ادامه اظهارات خصمانه

  .يي وجود دارد رين احتمال براي شرآت تسليحات هستهبيشت اي خواهد بود آه دهد، نقطه رخ مي
هايي درباره  آنم مسلما بحث فكر مي: ادامه داد اين گزارش به نقل از اين نماينده جنگ طلب آمريكايي

  .اين موضوع در نشست جي هشت خواهد بود
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لتون ايران بايد زماني آه به گفته بو)  تير26تا  24( ژوييه 17 تا 15بر اساس اين گزارش، اين نشست 
  .ارايه دهد، برگزار خواهد شد 5+1واآنش خود را به پيشنهادات 

خواهند معامله آنند  سال فكر آردند ايرانيان مي هايش گفت، برخي به مدت سه بولتون در ادامه صحبت
  .اي خارج آنجا وجود ندارد و معامله

المللي انرژي   آرد آه بازرسان آژانس بينابراز ترديد در ادامه اين گزارش آمده است، بولتون هم چنين
  .ي ايران صرفا صلح آميز است برنامه اتمي قادر خواهد بود ثابت آنند

اي در اين فرايند  يي مرحله از پذيرش پيشنهاد هسته وي افزود، اعمال تحريم عليه ايران در صورت امتناع
  .است

تواند پيش بيني آند آه آيا شوراي امنيت از  مين نماينده آمريكا در سازمان ملل ابراز نگراني آرد آه
  .چنين معياري حمايت خواهد آرد يا نه

مذاآرات با ايران را رهبري آرد، با اعالن يك مقام پيشين  2003ي اروپا آه از سال  به گفته وي، اتحاديه
رده است، يي آار آ هاي هسته آن زمان جمهوري اسالمي بر روي تكنيك ايران مبني بر اينكه در طول

  .نااميد شده است
ي پيشنهاد جديد  زماني آه آنها در حال تامل درباره دهد آه چرا حتي اين نشان مي: بولتون ادامه داد

) سانتريفيوژها(چرخد و اآنون آنها در حال تزريق گاز به آنها  مي هايشان هستند، هنوز سانتريفيوژ
  .هستند

فقط چند هفته براي توقف برنامه غني سازي اورانيوم  ايران: شتروزنامه تلگراف نيز به نقل از بولتون نو
  .المللي روبرو خواهد شد اعمال تحريم بين فرصت دارد و در غير اين صورت با

افزود آمريكا و متحدانش انتظار واآنش ايران را به  ي انگليسي، بولتون روز گذشته به گفته اين روزنامه
  .نشست آشورهاي صنعتي جي هشت دارند  پيش از5+1هويج و چماق پيشنهادي 

مقام ارشد آمريكايي مهلت نهايي را براي ايران به  اين گزارش ادامه داد اين نخستين باري بود آه يك
اند بسياري از انتقادات  ماه گذشته مقامات دولت بوش سعي آرده منظور پايبندي تعيين آرده، در چند

  .ر فرصتي به ايران به معني عقب نشيني فرو نشانندتمايشان به دادن ه واشنگتن را با اظهار
احتمال اينكه آنها به آنچه ] مذاآرات[آشيدن اين  ديلي تلگراف به نقل از بولتون ادامه داد، با طول

ي اروپا ظاهر شده،  اين از زماني آه مذاآرات اتحاديه. يابد مي خواهند برسند، دست يابد افزايش مي
  .عيت بهتري قرار نداده استوض طول آشيده و ما را در
آرد در پاسخ به اين  ها گفتگو مي تلگراف و ديگر روزنامه بولتون آه در لندن با ديلي: اين گزارش ادامه داد

 اي در فارسي معادل بندم آلمه شرط مي: منتظر چه چيزي است، گفت سوال آه جهان از سوي تهران
yes وجود دارد.  

دارد آه تهران در حال بررسي پذيرش پيشنهاد   ايران داللت بر اينبولتون نسبت به اينكه اظهارات
  . است ابراز ترديد آرد5+1هاي  مشوق
  .آند خواهد آه با آمريكا گفتگو البته ايران مي: وي گفت

 روبرو شوند؟ به اين دليل است  خواهند با پيش شرطها مي موضوع اين است آه آيا آنها: وي ادامه داد
  .داخي را به عنوان واآنشي قطعي بپنداريم يم اظهاراتآه ما قصد ندار
بين الملل مجلس دوماي روسيه در مرکز خبري روسيه در پکن به خبرنگاران اعالم  ي امور رييس کميته

  .هستند المللي کامال منطبق ترين مسايل بين مواضع روسيه و چين در مهم آرد که
از خبرگزاري نووستي، کنستانتين کاساچف   به نقل)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

يي  ي هسته خلق چين را در راستاي حل مساله هاي فدراسيون روسيه با جمهوري همچنين همکاري
ي جهاني را از ارتکاب  اين همکاري چين و روسيه بود که جامعه :ايران بسيار عالي ارزيابي و تاکيد آرد

  .به عملي اشتباه بازداشت
خصوص آمريکا بر آن اصرار بسيار داشت،  فشار بيش از حد به ايران که به: نشان آردوي خاطر 

  .المللي انرژي اتمي شود بين هاي ايران با آژانس توانست سبب توقف همکاري مي
آشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در نشست امروز خود موضوع سفر  وزراي امور خارجه

  .دهند يي اين آشور مورد بررسي قرار مي براي بررسي پرونده هستهايران را  هيات خليج فارس به
نوشته روزنامه القبس، چاپ آويت، منابع عالي رتبه  به) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
فارس اعالم آردند، وزراي امور خارجه آشورهاي عضو شوراي  آشورهاي عضو شوراي همكاري خليج

يي  ضمن بررسي تحوالت مثبت در خصوص پرونده هسته) شنبه(امروز  نشستهمكاري خليج فارس در 
  .دهند يي مورد بررسي قرار مي هياتي به تهران را جهت بررسي پرونده هسته ايران، موضوع اعزام

يي ايران وارد  خليج فارس معتقدند پرونده هسته آشورهاي حوزه: القبس به نقل از اين منابع نوشت
  .آميز حل و فصل شود هاي مسالمت مذاآرات و استفاده از روش و بايد از طريقمرحله جديدي شده 
ي جاري در مقر اين  ي هفته المللي انرژي اتمي در نشستي آه دوشنبه بين شوراي حكام آژانس

 يي ايران را مورد ي هسته برگزار خواهد شد، آخرين گزارش محمد البرادعي از برنامه سازمان در وين
  .خواهد دادبررسي قرار 

از پايگاه اينترنتي آژانس بين المللي انرژي اتمي،  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شوراي حكام با سخنراني محمد البرادعي، مديرآل آژانس   آشور عضو35دور ديگري از نشست 

  .وين برگزار خواهد شد دقيقه به وقت محلي در 30 و 10دوشنبه ساعت  المللي انرژي اتمي روز بين

www.iran-archive.com 



ها در سال  المللي پادماني و گزارش تحقق پادمان بين هاي همكاري فني آژانس، مسايل تقويت فعاليت
يي از مسايل مورد  المللي راآتور آزمايشي گرما هسته ي بين پروژه  ميالدي، همكاري آژانس با2005

ه پشت درهاي بسته برگزار شوراي حكام خواهد بود آه همچون گذشت بحث و بررسي در نشست
  .مجاز به ورود به اين جلسات نيستند شود و خبرنگاران مي

ي گذشته از طريق  شنبه يي در ايران، پنج هسته هاي آزمايي فعاليت گزارش البرادعي در خصوص راستي
  .آلمللي انرژي اتمي قرار گرفت بين ايميل در اختيار آشورهاي عضو آژانس

تحقق «خواهند پرداخت آه عنوان آن  شان به بررسي اين گزارش نشستآشور عضو شورا در  35
  .است» ايران تي در جمهوري اسالمي.پي.هاي ان ي پادمان توافقنامه

  يي ايران رخ داده، ي هسته در مساله (2006) اين گزارش تحوالتي را آه از آوريل سال جاري ميالدي
 آوريل به شوراي حكام و شوراي 28ي ايران در تاريخ  درباره گزارش پيشين البرادعي. پوشش داده است

  .شد امنيت سازمان ملل ارسال
هاي تجاري در اتاوا  محرمانه با حضور نخبگان سياسي جهان، متفكرين و قدرت در آنفرانسي فوق

  .يي ايران در آنار ديگر مسايل مورد بررسي قرار گرفت هسته ي برنامه
ي  هاي برجسته از خبرگزاري فرانسه، چهره به نقل) ايسنا(ران به گزارش خبرگزاري دانشجويان اي

ي اسبق آمريكا، ديويد راآفلر، بانكدار آمريكايي،  خارجه جهاني نظير، هنري آيسينجر، وزير امور
ي بيلدربرگ آه تحت تدابير شديد امنيتي در اتاوا برگزار شد  آنفرانس ساالنه ي هلند در بئاتريكس، ملكه

به  يي ايران، تروريسم و مهاجرت ها امنيتي مربوط به برنامه هسته اي نفت، نگرانيبازاره در خصوص
  .گفت و گو پرداختند

را به توطئه براي تسلط بر جهان در همايش غير رسمي  پردازاني آه اين گروه را زير نظر دارند آن نظريه
ريكا اين اتهامات را آه گروه ريچارد پرل، مشاور سابق سياست دفاعي آم آنند، اما اش متهم مي ساالنه

ي  گروه فقط درباره: آند تكذيب آرد و گفت سياستي عمومي را تدوين مي پشت درهاي بسته
  .آند مذاآره مي هاي عمومي سياست

هدف اين گروه ايجاد : به اتاوا سفر آرده بود گفت دانيل استولن آه از اسپانيا براي پوشش اين آنفرانس
شان آنترل تمامي منابع طبيعي روي  مردمي آه هدف اصلي هي نخبه ازدولتي جهاني است آه گرو

  .زمين است بر آن حكومت آنند
آه اولين آنفرانس آن در هتل بيلدبرگ هلند برگزار  1954اين گروه از سال : خبرگزاري فرانسه ادامه داد

  .روبرو بوده است شد تاآنون با انتقاداتي مشابه
واشنگتن، ژورما اوليال، رييس شرآت شل، جيمز  سفير سابق آانادا درشود فرانك مك آنا،  گفته مي

مايكليبوست، رييس خطوط هوايي اسكانديناوي، جورج  ولفنسون، رييس اسبق بانك جهاني، اآيل
هاي آوآاآوال،  احمد چلبي، معاون نخست وزير عراق و روساي شرآت پاتاآي، فرماندار سابق نيويورك،

ي اسپانيا، و يونان در اين نشست حضور   رويال آانادا و وزيران آابينهبانك بانك آرديت سوييس،
  .اند داشته
ايران آمتر از سه : ي دولت بوش مدعي شد رتبه هاي عالي تايمز به نقل از ديپلمات ي نيويورك روزنامه
هاي بزرگ در ازاي تعليق  هاي پيشنهادي قدرت ي مشوق براي پاسخگويي به مجموعه هفته
  .اورانيوم اين آشور فرصت دارد سازي غني

هاي آه نامي  ي آمريكايي به نقل از ديپلمات روزنامه ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  يعني زماني آه وزيران امور خارجه )  تير8(  ژوئن 29االجل  ب اروپا ضر آمريكا و: ها نبرد، نوشت از آن

  .اند آرده  با يكديگر ديدار آنند را براي پاسخگويي ايران تعيينصنعتي قراراست در مسكو هشت آشور
صريح بخشي از پيشنهادي آه به ايران ارايه شده،  االجل به طور ي اين روزنامه، اين ضرب به نوشته

ي گذشته آه اين  شنبه ي اروپا روز سه خارجي اتحاديه نيست؛ اما خاوير سوالنا، رييس سياست
  .اين پيام را به مقامات ايراني رسانده است عرضه آرد،پيشنهاد را به تهران 

ي نگراني آمريكا، انگليس و فرانسه نسبت به  آننده منعكس االجل اين ضرب: نيويورك تايمز ادامه داد
يي اين آشور حتي در زماني است آه به  ي قابليت هسته ايران و توسعه سازي اورانيوم در تداوم غني

  .دپرداز مي بررسي پيشنهاد
جمهور  قرار است جورج بوش، رييس. نفع ما نيست دانيم آه زمان به ما مي: يك ديپلمات اروپايي گفت

پترزبورگ  در سن)  تير ماه24( ژوئيه 15آلمان، ژاپن و ايتاليا روز  آمريكا و سران روسيه، انگليس، فرانسه،
  . قرار داشته باشدرود ايران در راس دستور آارشان آنند و انتظار مي با يكديگر ديدار

تواند تا آن  جهان و ايران بر سر اين مجموعه مي هاي اند آشمكش ميان قدرت هاي اروپايي گفته ديپلمات
  .ايران تا پيش از آن يك پاسخ مقدماتي را داده باشد رود نشست ادامه يابد، اما انتظار مي

اند در صورت  اي بزرگ توافق آردهه آه قدرت هايي يك ديپلمات اروپايي با اشاره به فهرست مجازات
 ژوئن چيزي را از جانب ايران 29 اگر تا  :بررسي آنند، گفت خودداري ايران از پذيرش پيشنهاد، آن را

  .ها را آغاز خواهيم آرد بسيار بد خواهد بود و ما بررسي چماق نشنيده باشيم، عالمتي
) شنبه(ي آشورمان امروز   امور خارجهوزير اين گزارش در حالي منتشر شده است آه منوچهر متكي،

 مهلت زماني براي خود تعريف نكرده 5+1پيشنهادي  ي تصريح آرد، تهران براي پاسخگويي به بسته
  .است
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 را باز و بررسي آن را 5+1يي  ي پيشنهاد هسته بسته ي آشورمان، ايران ي وزير امور خارجه به گفته
اي متقابل را به  هايش، بسته رد آه ايران در پايان بررسيوجود دا آغاز آرده است و حتي اين احتمال

  .دهد طرف مقابل ارايه
يي ايران از طريق مذاآرات  ي هسته ي چگونگي حل مساله چين و اسپانيا درباره ي وزيران امور خارجه

  .به تبادل نظر پرداختند ديپلماتيك
ي چين  گزاري شينهوا، وزارت امور خارجهاز خبر به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي چين و ميگوئل آنخل موراتينوس، همتاي  وزير امور خارجه اعالم آرد، در تماس تلفني لي ژائوشينگ،
يي ايران بايد از طريق  ي هسته برقرار شد دو طرف توافق آردند مساله) شنبه) اش آه امروز اسپانيايي

  .آميز حل و فصل شود ابزارهاي صلحديپلماتيك و با استفاده از  وگوي گفت
 اسپانيا را -شدند شراآت استراتژيك جامع چين  دو طرف همچنين متعهد: وزارت امور خارجه چين افزود

  .ارتقا بخشند
 ي آمريكا در سازمان ملل آه ادعا آرد رهبري روسيه امروز گفت آه از اظهارات نماينده وزارت امور خارجه

  .يي ايران دوپاره شده، شوآه شده است روسيه بر سر موضوع هسته
ي وزارت  از خبرگزاري روسي نووستي، در بيانيه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

الملل براي حل اين مشكل از  هاي بين طور فعال درگير تالش ي روسيه آمده است روسيه به امور خارجه
 يكپارچه را اتخاذ آرده مبني بر اينكه ايران نبايد به تسليحات است و موضعي هاي ديپلماتيك طريق آانال

 آميز حمايت يي صلح ي برق هسته دست يابد و در عين حال از حق اين آشور براي توسعه يي هسته
  .آرده است

از اظهارات مسووالنه و متعادل در روزهاي اخير از  روسيه: براساس اين گزارش در اين بيانيه آمده است
يي ايران در شكلي  ي هسته وگوها بر سر برنامه ازسرگيري گفت ايندگان آمريكا در حمايت ازسوي نم

  .واشگتن به پيوستن به اين گفت و گوها خوشنود است جديد با ابراز تمايل اخير
ي آمريكا در  نماينده( چهارچوب، مكاشفات جان بولتون  در اين: ي روسيه ادامه داد وزارت امور خارجه

ي  شد، فقدان اجماع در دورن رهبري روسيه بر سر موضوع برنامه مبني بر آنچه ادعا) مللسازمان 
  .غير منتظره است يي ايران است، خيلي هسته
آنند، آه  حلي ديپلماتيك حمايت مي واشنگتن از يافتن راه آنها آه در:  آمده است ي اين بيانيه در ادامه
 .المللي از جمله از سوي روسيه نياز دارند  به حمايت بيندر بر گيرد،  جان بولتن را هم اميدواريم

  
 حکام همچنان ی مشترک در شوراهياني صدور بی براکای آمرتالش : نی خبر ها از نشست امروز ونیآخر

  ناکام مانده است 
  ٢٠٠۶  ژوئن14 – ١٣٨۵ خرداد 24شنبه چهار 
 ی همچنان براکای تالش آمر،یتم ای انرژی المللني حکام آژانس بی روز از نشست شوراني سومدر

 ناکام مانده رانی در اومي اورانی سازی کامل غنقي شورا با درخواست تعلنی مشترک در ای اهيانيصدور ب
  . است
 که قرار است موضوع ی است در حالی حاکنی خبرها از ونی، آخر"مهر "یاسي گزارش خبرنگار سبه
 در کای آمرندهینما" ی شولتیگوریگر" شود، ی حکام بررسی در نشست شوراگری دی تا ساعاترانیا

 وآلمان را تي امنی عضودائم شورای کشورهاژهی شورا بونی ایآژانس همچنان در تالش است تا اعضا
  .  همراه سازدرانی اهي مشترک علهياني صدور بیبرا
 ی سازی غنقي بر تعلدياک تی قطعنامه براای هياني با صدور هر گونه بني و چهي است که روسی در حالنیا

  .  مخالفند رانیدر ا
 از طرح توقف ني باره خاطرنشان کرده است که چنی در ای اتمی انرژی المللني در آژانس بني چندهینما
  .   داندی نمی کند و آن را ضروری نمتی حمارانی اومي اورانی سازیغن
  
 ی گنجاندن موضوع توقف غنی براکایآمر ندهی از تالش نماني، همچن"مهر" منبع آگاه درگفت وگو با کی

 لی از جمله ژاپن و هند و برزی غربی خارج از مجموعه کشورهای کشورهای هاهياني در برانی در ایساز
 هياني و صدور برمتعهدهاي شکاف در غجادی ای برایريگي تالش پني همچنی شولت،یبه گفته و. خبر داد

  . داردکای آمرتیه هدا گروه بنی ای از اعضای مشترک توسط تعدادیا
 رانی ای هسته ای هاتي حکام از فعالیدر شورا" نم"  موسوم به رمتعهدهايشانزده عضو جنبش غ

 کند که تمام کشورها، حق استفاده از ی می موضع خود پافشارنی جنبش بر انی کنند و ای متیحما
  . را دارندزي صلح آمی هسته ایانرژ
 آن در رسانه ها منتشر شده است بر حق مسلم همه کشورها سی نوشي خود که پهياني گروه در بنیا

  . دارنددي تاکزي صلح آمی هسته ای از انرژی در بهره بردارضي و بدون اعمال تبعی تعهدات پادمانتیبا رعا
  
هشدار ) رانیا (ی هسته اساتي تاسهي علی نسبت به هرگونه اقدام نظامني جنبش همچننی اهيانيب
  . استی المللني بني قواندی نقض شدی اقدامنير است که چن باونی دهد و بر ایم

 نیدر ا. افتی انی پاشي پی ساعاتی اتمی انرژی المللني حکام  آژانس بی صبح امروز شورانشست
.  قرائت شد2005 آژانس درسال کسالهی آژانس مطرح و گزارش عملکرد ی موضوعات فنینشست پاره ا

www.iran-archive.com 



 ساله کی شود ابتدا گزارش عملکرد ی آغاز مگری دیقیا دقا حکام که تیدر نشست عصر امروز شورا
  .  در دستور کار قرار خواهد گرفترانی خواهد شد و سپس موضوع ایبررس
 ی حکام خبر می شورای به نشست فردارانی از احتمال موکول شدن موضوع انی منابع در ویبرخ
  . دهند

  
  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

  
  دهدی جهان را تحت پوشش قرار متي درصد جمع50 ی شانگهامانيپ

  ٢٠٠۶  ژوئن14 – ١٣٨۵ خرداد 24شنبه چهار 
 به ماني پنی عضو ای کشورهاتي به آن بپوندند جمعی شانگهاماني ناظر در پی که کشورهای صورتدر
 ناظر در دستور کار ی کشورهاتی شدن عضوی دائمنی که ادي درصد مردم جهان خواهد رس50 از شيب

 .اجالس قرار دارد
 و جزو ده ني چی صنعتی شهرهانی از بزرگتریکی ی شانگهان،يبه چ" مهر "ی گزارش خبرنگار اعزامبه

 و ی مرکز بازرگان،ی شهر صنعتنی بزرگترنی عناوني شهر همچننیا.  شودیکالن شهر جهان محسوب م
 .  را داراستني چی پژوهش علمگاهی پازي و نیبانکدار

 گشودن ی باشد که در پی و مدرن می صنعتی کشوری جلوه ها،ی شانگهای از مشخصه هایکی
 .  کشور به سمت غرب حاصل شده استنی ای اقتصادیمرزها

 در مدت کمتر از پانزده سال از ی از شانگهایعي مناطق وسلی توان به تبدی آن میني مظاهر عاز
 لي اسکان سی شمار برای بی مرتفع و هتل های با آسمان خراش های به مناطق مدرن شهرزاريشال
 .  استی گذاران و تجار خارجهی ها، سرماستی تورميعظ

 در ژهی به وی هسته ایروگاههاي دارند که با توجه به رشد ساخت نمي تصمی شانگهای شهردارمقامات
 .  کنندی هسته ایروگاههاي نزاتي تجهدي مراکز تولنی از مهمتریکی به لی را تبدی شهر شانگهان،يچ
 هسته روگاهي ن50 تعداد آن را به 2020 داشته و قصد دارد تا سال ی هسته اروگاهي ن9هم اکنون  نيچ
 . برساندیا

  ی شانگهای همکارسازمان
 کي چون ژئوپولوتی عوامل،ی شوروري اتحاد جماهی به وجود آمده پس از فروپاشی منطقه ای فضادر

 و منابع دی جدی بازارهاافته،ی تازه استقالل ی کشورهای بالقوه و بالفعل اقتصادیهایيمنطقه، توانا
 ني ب- ی اقه منطی منطقه محور توجه قدرت هانی تا ادی کشورها باعث گردنی موجود در ایسرشار انرژ

 .ردي قرار گکای و آمرهي روسن،ي چیعنی یالملل
 قرار داد نيچ اري فرصت را در اختنی ابرقدرت شرق ای فروپاشجهي شده در منطقه در نتجادی ادی جدیفضا

 هي و کشور روسافتهی تازه استقالل ی های آمده حداکثر استفاده را نموده و با جمهورشي پتيتا از موقع
 .دی نمافی خود را تعردیروابط جد

 ی کشورهالی تماگری دی سو و از سوکی از هي روسی و اقتصادی و مشکالت داخلی المللني بطیشرا
 جادی ا،ی به منظور کسب استقالل داخلی منطقه اید ها و اتفاق ها اتحاجادی جهت اافتهیتازه استقالل 

 طی شراا باعث شد تزي نهي سلطه روسری و خروج از زی تحقق پروسه ملت ساز،ی المللني بتيمشروع
 . مساعد گرددني چی براشي از پشيب
 جهت 1980در دهه ) سابق (ی و شوروني دو کشور چهي راستا و در استمرار اقدامات اولني همدر

 ی المللني منطقه و نظام بطی شراريي و پس از تغ1990 دو کشور، در دهه اني موجود میکاهش تنش ها
 تازه ی کشورهااني می مرزی در سراسر نواحی سلسله مذاکرات مربوط به اقدامات اعتماد سازکی زين

 چند یهادها موجب شد تا نگری دی از سوني سو و چکی از هي و روسی مرکزیاي آسافتهیاستقالل 
 و زستاني قزاقستان، قرقه،ي روسن،يبا حضور پنج کشور چ"  پنجیشانگها"جانبه با عنوان گروه 

 .ردي شکل گ1996 لی آور26 در کستانيتاج
 نهاد، نی شده در چارچوب افی متصور تعری و فرا منطقه ای منطقه ای ملدی و با توجه به فوابي ترتنیبد

 و با افزودن 2001 در ژوئن سال ی مذهبیی و افراط گرای ملی طلبییا جدسم،یاز جمله مقابله با ترور
 سازمان اي اوراسني درصد سرزم60 و ني کره زمتي درصد جمع25ازبکستان به فهرست اعضا با برگرفتن 

 . دی گردسي تاسی شانگهایهمکار
دف توسعه اقدامات  مطرح بود که با هی منطقه اباتي سازمان به عنوان ترتنی گزارش مهر، در ابتدا ابه

 ني بزمي مکانکی و کمتر به عنوان دی گردیزی رهی عضو، پای کشورهای در مرزهایتي امنیاعتمادساز
 و تحول نیکو سران، تی اجالس های به مرور در طی قرار داشت، ولی مورد توجه جامعه جهانیالملل

 به یتيقدامات و مباحث امن آن از ایهایاستگذاري کرد و دامنه اهداف و سداي پی و عملکردیساختار
 اجالس سران ی که پس از برگزاریی تا جاافتی توسعه ی تجار،یاسي سی و همکاریموضوعات اقتصاد

 به عنوان ها،ی الزم در هدف گزارراتيي اساسنامه و اعمال تغیی نهابی و با تصو2003 در سال هيدر روس
 رخانهي نمود و دبتی اعالم موجود2004 هی رسما از اول ژانوی المللني بی های سازمان همکارکی

 .سازمان در پکن رسما شروع به کار کرد
 ی کشورهاتی عضوري شرق، تاثی خزر، توسعه ناتو به سویای چون نفت و گاز دریی بحث هاامروزه

 و ی بر امور جهانکای از سلطه آمریري جلوگی مناسب برای سازوکارافتنی، تالش جهت WTOمنطقه در 
 . خوردی سازمان فوق به چشم می هاهياني ها و بهي اعالمدر مذاکرات،... 
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 و ماني پنی دائم ای اعضازستاني قزاقستان و قرقکستان،ي ازبکستان، تاجه،ي روسن،ي گزارش مهر، چبه
 . باشندی مماني پنی ناظر ای اعضازي هند، پاکستان و مغولستان نران،یا
 ی متی حماماي مستقرانی دائم اتی از عضوهي و روسني از سال گذشته عضو ناظر شده است و چرانیا

 .ندینما
 مطرح کرده اند و ی شانگهای همکارماني دائم تهران را در پتی عضوشنهادي ماه گذشته پهي و روسنيچ

 سي نژاد رئی که محمود احمدی ناظر در اجالس سران شانگهای اعضاتی شدن عضویموضوع دائم
 . د داشت، در دستور کار قرار دارد فردا در آن شرکت خواهزيجمهور کشورمان ن

 درصد 25 عضو که اکنون ی کشورهاتي جمعند،ی اجالس در آنی دائم اتی به عضوزي ناظر نی اعضااگر
  .دي جهان خواهد رستي درصد جمع50 از شي جهان است، به بتيجمع

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
   بغدادسفر غيرمنتظره بوش به

  ٢٠٠۶  ژوئن14 – ١٣٨۵ خرداد 24شنبه چهار 
جورج بوش رئيس جمهور آمريكا روز سه شنبه در يك سفر غيرمنتظره وارد بغداد :  شرقگروه بين الملل

گفته مى شود اين سفر به منظور حمايت از دولت جديد عراق و سياست هاى جنگى آمريكا در . شد
ى آسوشيتدپرس قرار است بوش در جريان سفر خود به به گزارش خبرگزار. منطقه صورت مى گيرد

عراق با نورى المالكى نخست وزير جديد عراق در خصوص گام هاى بعدى در جنگ سه ساله عراق 
ناظران معتقدند سفر بوش به شهر جنگ زده و مملو از خشونت بغداد آه در آمتر از يك . گفت وگو آند

انتظار مى . ورت مى گيرد بسيار دور از انتظار بوده استهفته پس از آشته شدن ابومصعب الزرقاوى ص
بوش به محض ورود به بغداد در يك . ساعت به طول انجامد۵رود ديدار رئيس جمهور آمريكا آمى بيش از 

منطقه سبز به شدت محافظت شده واقع در يكى از آاخ هاى سابق صدام با نورى  المالكى نخست 
مالكى آه تا پنج .  در حال حاضر نقش سفارتخانه موقت آمريكا را دارداين منطقه. وزير عراق ديدار آرد

از : دقيقه قبل از مالقات با رئيس جمهور آمريكا از ورود بوش به بغداد بى خبر بود با لبخند باز گفت
بوش هم در حالى آه دست مالكى را مى فشرد و لبخند بر لب داشت در پاسخ . ديدارتان خوشوقتم

به دليل شرايط امنيتى بغداد سفر بوش به عراق . من را به حضور پذيرفتيد تشكر مى آنماز اينكه : گفت
بدون اعالم قبلى و به صورت مخفيانه صورت مى گيرد به طورى آه تنها عده انگشت شمارى از معاونان 

  . و شمار اندآى از گزارشگران ويژه از اين سفر مطلع بودند
انسه روز سه شنبه دومين و آخرين روز از جلسه ارزيابى اوضاع در همين حال به گزارش خبرگزارى فر

قرار . عراق و حضور اياالت متحده در آن آشور در آمپ ديويد، اقامتگاه تفريحى رئيس جمهورى آمريكا بود
بود در اين جلسه نخست وزير و برخى مقامات عراقى از طريق تماس ويدئويى از راه دور نظرات خود را 

اين در حالى است آه روز دوشنبه نخستين روز اين جلسه با . مختلف تشريح آننددر زمينه هاى 
شرآت جورج بوش رئيس جمهورى، ديك چنى معاون رئيس جمهورى، آاندوليزا رايس وزيرخارجه، دونالد 

در پايان . رامسفلد وزير دفاع و مقامات ارشد سياسى و نظامى آمريكا در آمپ ديويد آار خود را آغاز آرد
ن جلسه، بوش نسبت به پيشرفت در اوضاع عراق ابراز اميدوارى آرد و گفت آه همسايگان عراق و اي

به خصوص وى خواستار آن . ساير آشورها بايد براى بهبود اوضاع عراق تالش بيشترى به خرج دهند
. شد آه آشورهايى آه وعده داده اند به بازسازى عراق آمك خواهند آرد به وعده خود عمل آنند

رئيس جمهورى آمريكا اشاره آرد آه منابع عظيم نفتى عراق مى تواند عاملى در حفظ وحدت ملى در 
جورج بوش همچنين حمايت قاطع خود از دولت جديد عراق را مورد تاآيد قرار داد و . آن آشور باشد

ين راه وى گفت آه بهتر. حمايت از دولت را براى خاتمه دادن به خشونت در اين آشور ضرورى خواند
براى پيروزى در جنگ عليه شورشيان عراق وجود يك دولت وحدت ملى است آه بتواند از خود دفاع آند 

ناظران معتقدند هدف بوش از برگزارى اجالس آمپ ديويد . و منافع ملموسى را در اختيار مردم قرار دهد
به سياست دولت در عراق بهبود موقعيت دولت جديد عراق و همچنين افزايش اعتماد آمريكاييان نسبت 

  . است
از سوى ديگر عضو برجسته سناى آمريكا از بررسى موضوع تغيير در قانون اساسى عراق در نشست 

به گزارش خبرگزارى آويت، ريچارد لوگار عضو برجسته  سناى آمريكا تاآيد . بوش و مشاورانش خبر داد
 مشاوران برجسته اش در آمپ ديويد، جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا، در نشست دو روزه  با: آرد

موضوع تغيير در قانون اساسى عراق را مورد بررسى قرار مى دهد به شكلى آه اين قانون منعكس 
اين نشست همچنين راه هاى آنترل : وى افزود. آننده  نيازهاى قشرهاى مختلف مردم عراق باشد

ه امكان افزايش آن پس از مرگ ابومصعب خشونت ها در بغداد و ديگر مناطق ناامن عراق را با توجه ب
لوگار اين نشست را براى اطالع . زرقاوى، رهبر تشكيالت القاعده در عراق، مورد بررسى قرار مى دهد

از مشكالت امنيتى در عراق و بررسى استراتژى دولت بوش با توجه به افزايش خشونت و تاثير منفى 
ديك :  وى همچنين تصريح آرد. در عراق مهم دانستآن بر حمايت مردم آمريكا از سياست هاى بوش 

چنى معاون رئيس جمهور، آاندوليزا رايس وزير امور خارجه  آمريكا و دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا نيز 
از طريق تلويزيون مدار بسته با رهبران عراقى براى بررسى استراتژى هاى آلى در عراق به گفت وگو 

تعدادى از وزراى آمريكايى با اعمال فشار عليه رهبران عراقى : دامه تاآيد آردوى در ا. خواهند پرداخت
عضو سناى آمريكا با اشاره به آشتن . از آنها خواسته اند توليدات نفت اين آشور را افزايش دهند
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زرقاوى و تاثير آن بر شرايط امنيتى عراق به مشكالت و سختى هاى موجود و احتمال افزايش خشونت 
  .سوى گروه هاى تروريستى اعتراف آردها از 

  فرمانده جديد القاعده در عراق انتخاب شد• 
يك وب سايت مربوط به شبه نظاميان مسلمان با انتشار اطالعيه اى اعالم آرد آه فردى به نام ابوحمزه 

شده المهاجر به عنوان فرمانده جديد القاعده در عراق، به عنوان جانشين ابومصعب الزرقاوى برگزيده 
به گزارش روزنامه نيويورك تايمز المهاجر چهره شناخته شده و معروفى نيست و نام وى در . است

در پى اعالم خبر انتخاب رهبر جديد . فهرست اعضاى القاعده تحت تعقيب آمريكا به چشم نمى خورد
رفت و عدالت القاعده در عراق، رئيس جمهورى آمريكا اعالم آرد آه المهاجر تحت تعقيب قرار خواهد گ

همچنين موفق الربيعى مشاور امنيت ملى دولت عراق گفت آه حدس مى . در مورد او اجرا خواهد شد
وى تاآيد آرد آه تاآنون چيزى در مورد . زند المهاجر تبعه عراق نيست و از آشورى ديگر آمده است

  .نشنيده است» المهاجر«فردى به نام 
آه متشكل » شوراى جهاد« القاعده توسط گروه شبه نظامى گفتنى است اطالعيه  انتخاب رهبر جديد

در همين حال رئيس . از چندين گروه شبه نظامى است و با القاعده همكارى دارد، منتشر شده است
طالبانى در . جمهور عراق از احتمال دستيابى سريع دولت به توافق با گروه هاى شبه نظامى خبر داد

  . آه دولت عراق در آستانه امضاى معاهده مذآور استگفت وگو با روزنامه الخليج گفت
  اعالم نتيجه آالبدشكافى زرقاوى• 

مقامات ارتش آمريكا در عراق طى آنفرانسى در مورد نتيجه آالبدشكافى ابومصعب زرقاوى اعالم آردند 
زنده  دقيقه ۵٢ پوندى در محل اختفايش به مدت ۵٠٠آه رهبر القاعده در عراق پس از انفجار دو بمب 

 دقيقه آه ۵٢بر اساس گزارش روزنامه واشينگتن پست ابومصعب زرقاوى پس از اين . بوده است
. بخشى از آن هوشيار و چند دقيقه اى بيهوش بوده در اثر جراحات وارده حاصل از انفجار جان باخته بوده

د با نمايش جزئيات مقامات ارتش آمريكا در عراق در جريان آنفرانسى آه با حضور خبرنگاران برگزار ش
نتايج آالبدشكافى به صورت جداول و بر روى طرح آناتومى بدن انسان سعى داشتند به ابهام ها و 

در اين جلسه پزشكان آسيب شناسى آه . شايعات موجود در مورد مرگ زرقاوى پايان دهند
سرهنگ . خود پرداختندآالبدشكافى زرقاوى را انجام داده  بودند به ارائه توضيحات و تشريح يافته هاى 

استفان جونز پزشك جراح نيروهاى ائتالف در اين مورد توضيح داد آه موج حاصل از انفجارهاى صورت 
به . گرفته در محل اختفاى ابومصعب زرقاوى باعث شده بود خون رگ هاى او وارد ريه ها و گوشش شود

از آرده بوده، خون از دهان وى جارى گفته وى، پس از آنكه يك پزشك آمريكايى راه تنفسى زرقاوى را ب
پزشك آسيب شناس ارتش آمريكا در عراق نيز در تكميل اين اطالعات گفت آه شش هاى . شده بود

وى . زرقاوى به دليل اينكه نمى توانستند اآسيژن گيرى آنند، باعث مرگ رهبر القاعده در عراق شدند
 گفت آه اين جراحات يا در اثر اصابت ترآش همچنين در مورد شكستگى پا و جراحات روى بدن زرقاوى

يكى ديگر از آسيب شناسان . هاى انفجار يا پرتاب شدن زرقاوى در اثر موج انفجار حاصل شده است
هيچ اثرى از ضرب و شتم يا جراحات حاصل از سالح گرم در بدن «: آمريكايى نيز در اين مورد گفت

سيب شناس آه در آالبدشكافى زرقاوى حضور گفتنى است اين پزشك آ» .زرقاوى ديده نمى شود
داشته به صورت تلفنى در اين آنفرانس حاضر شده بود و به سئواالت خبرنگاران از اياالت متحده و به 

به گفته مقامات آمريكايى، پنج پزشك مسئوليت آالبدشكافى . شرط ناشناس ماندن پاسخ مى گفت
ديولوژى، سم شناسى و معاينه اعضاى داخلى را انجام زرقاوى را بر عهده داشته اند و آزمايش هاى را

سرهنگ جونز پزشك نيروهاى ائتالف در عراق در مورد ديگر آشته شدگان حمله به مخفى گاه . داده اند
زرقاوى گفت آه عبدالرحمن مشاور زرقاوى در اين حادثه دچار شكستگى جمجمه و چندين شكستگى 

به . جراحات در اثر پرتاب شدن و اصابت به ديوار پديد آمده بوددر ناحيه آتف و دست شده بوده آه اين 
  .بوده است» آنى«گفته وى مرگ عبدالرحمن 

 دقيقه ١٢ و ۶سخنگوى ارتش آمريكا در عراق نيز در مورد جزئيات حادثه گفت آه حمله دقيقًا ساعت 
 به گفته وى نيروهاى .عصر انجام شده و پليس عراق اولين گروهى بوده آه به محل حادثه رسيده بوده

ژنرال آالدول تاآيد آرد .  دقيقه به محل حادثه رسيده بودند۴٠ و ۶آمريكايى پس از پليس عراق ساعت 
رفتار با جنازه او بهتر از رفتار او با ديگران در «: آالدول گفت. آه با پيكر زرقاوى با احترام رفتار شده بود

  » .زمان زندگى اش بود
  

مهمي در روند مبارزه با  اش، سرآوبي ابومصعب الزرقاوي را دستاورد راقيجورج بوش و همتاي ع
  .تروريسم توصيف آردند

  ٢٠٠۶  ژوئن14 – ١٣٨۵ خرداد 24شنبه چهار 
ي دفتر رياست  از خبرگزاري آويت، در بيانيه به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

اش از واشنگتن به  ديدار با جورج بوش همتاي آمريكايي جالل طالباني در: جمهوري عراق آمده است
  .عراق از دست نظام سابق تشكر و قدرداني آرد دليل ايفاي نقش در آزاد سازي

  .ها تاآيد آرد در تمامي زمينه ها از عراق بوش نيز بر تعهد آمريكا به ادامه حمايت
ي تقويت و  ابير اتخاذ شده در زمينهعراق و تد بر اساس اين بيانيه طرف عراقي به شرح اوضاع فعلي

  .آرد تحكيم روند دموآراسي در آشور اشاره
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از عراق بعد از تكميل ماموريتشان به  هم چني طرفين در خصوص عقب نشيني نيروهاي چند مليتي
هاي آسب  تواند ارتباط تنگاتنگي با موفقيت مي توافق رسيدند و ابراز عقيده آردند آه عقب نشيني

  .نيروهاي عراقي داشته باشد هاي تقويت توان امنيتي ينهشده در زم
هاي اقتصادي و  آمريكا خواسته است تا به ارايه آمك طرف عراقي از: در ادامه اين بيانيه آمده است

  .هاي عراق در خارج ادامه دهد گيري پول خصوص بازپس حمايت از تالشهاي صورت گرفته در
گذاري در عراق شد  آمريكايي و خارجي براي سرمايه گذاران ايههم چنين طالباني خواهان تشويق سرم
گذاران به آار  ايجاد شرايط امنيتي مساعد براي اين سرمايه و اظهار داشت آه تمام تالشش را براي

  .خواهد بست
نيروهاي آمريكايي سخنراني آرد و عنوان داشت   تن از300بوش پيش از ترك عراق در جمع حدود 

  .مانند در عراق مي ايي تا زماني آه الزم باشدسربازان آمريك
از دريافت گزارش احمد بن حلي، معاون خود در  ي عرب بعد از سوي ديگر عمرو موسي، دبيرآل اتحاديه
ي مقدماتي آنفرانس آشتي ملي  زودي نشست آميته به: عراق در آنفرانس خبري اظهار داشت

  .ي عرب برگزار خواهد شد قر اتحاديهدر م هاي عراقي عراق با حضور نمايندگان جناح
دانست آه قرار است در آنفرانس آشتي ملي  وي هدف از اين نشست را رايزني در خصوص مسايلي

  .مطرح شود
  .اين آنفرانس به اوايل آگوست موآول شده است

  
  داردازي نیتي چند ملیروهاي به تداوم حضور نعراق: به سازمان مللی در نامه ایباریز
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 کشور نی در ایتي چندملیروهاي به سازمان ملل خواستار تداوم حضور نی امورخارجه عراق در نامه اریوز

 .شد 
دولت عراق :  نامه آورده استنیدر ادامه ا"یباری زاريهوش"ترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه

 .  است کای آمری از سویتي چند ملیاروهي نیهمچنان خواهان تداوم رهبر
 ی را در راستای موثر و مهمی مردم عراق آماده اند تا گامهانکهیبا وجود ا:  امورخارجه عراق افزود ریوز
 .  دارد ازي نی المللني جامعه بتی امر به حمانی در اتي بردارند، اما موفقکي دمکراتیشرفتهايپ
 ی منتظره وارد بغداد شد و با مقامات عراقريذشته به طور غروز گ" جرج بوش "  است که ی در حالنیا

 . به گفتگو نشست 
 عراق در ندهیآ:  گفت  ی در بغداد خطاب به وکای در سفارت آمری المالکی با نورداری دانی در جربوش

 . خواهد ماند و به شما کمک خواهد کردی در کنار شما باقکای کشور است و آمرنی ادیدست رهبران جد
 امدهي با شما نی شخصداری دیمن صرفا برا:  افزود ی خطاب به المالکني همچنکای آمری جمهورسيرئ

 . کندی و به آن وفا مستادهی اشی حرف خوی زند روی می هر وقت حرفکای آمرمیام بلکه آمده ام تا بگو
 و  شددي شما موفق خواهم،ي به شما ارائه کنیمطمئن هستم که اگر کمک مناسب:  افزود ی و

 . استکای عراق به نفع آمرتيموفق
 2500 تا کنون یالدي م2003از سال .  در عراق مستقر هستند ییکای آمری هزار نظام130 حال حاضر در

  . در عراق جان خود را از دست داده اند ییکای آمرینظام
  

دستگاه خودروي بر اثر انفجار يك  ترين طرح امنيتي دولت عراق در بغداد، در اولين روز برگزاري بزرگ
  . تن آشته و زخمي شدند13شهر  ي القاهره واقع در شمال اين گذاري شده در منطقه بمب
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از خبرگزاري شينهوا، يكي از مسووالن وزارت  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
زمان عبور يك گشتي پليس ) چهارشنبه(شده صبح امروز  ركآشور عراق گزارش داد، اين خودروي پا

  . تن ديگر زخمي شدند11آشته و  عراق منفجر شد آه طي آن دو تن
عناصر ارتش و پنج غير نظامي زخمي شدند آه  ي اين مقام عراقي، دراين انفجار پنج تن از به گفته

  .مجروحان به بيمارستان انتقال داده شدند
نزديكي سفارت ترآيه در منطقه الوزيريه، در   از انفجار يك بمب در تقاطعي درچنين پليس عراق هم

  .عراق خبر داد آه خسارت جاني به همراه نداشته است هاي پليس شمال بغداد، زمان عبور گشتي
ي  از ترور قاسم يوسف يعقوب، رييس دانشكده خبرگزاري آلمان نيز به نقل از منابع امنيتي بصره

  .ك دانشگاه بصره خبر دادمهندسي مكاني
از دانشگاه وي را هدف گلوله قرار داده و سپس  بنابراين گزارش افراد مسلح بعد از خروج يوسف يعقوب

  .از محل متواري شدند
اختالفات : اختالفات در داخل پارلمان عراق خبر داد و افزود از سوي ديگر پايگاه اينترنتي ايالف از تشديد

ها است آه برگزاري  ها و اختيارات محمود المشهداني، رييس پارلمان هفته حيتصال نمايندگان بر سر
  .پارلمان را با مشكل مواجه ساخته است جلسات

خواهان توزيع اختيارات المشهداني ميان خالد  هاي شيعه و آرد عراق براساس اين گزارش فهرست
ييس پارلمان با سلب اختياراتش مخالفت اما ر. معاونانش هستند از) آرد(و عارف تيفور ) شيعه(العطيه 

  .خواهد منشي پارلمان باشد و تنها به نوشتن بپردازد نمي دارد آه آرده و اعالم مي
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ي سوريه قصد دارد بعد  وليد معلم، وزير امور خارجه : نوشت- چاپ لبنان -ي النهار  از سوي ديگر روزنامه
نظور حضور در آنفرانس آشتي ملي در بغداد به عراق ژوين به م 22  سال براي اولين بار در26از گذشت 
  .سفر آند

 اين اولين بار است آه يك مسوول 1980آشور از سال  به اين ترتيب بعد از قطع روابط ديپلماتيك ميان دو
  .شود مي سوري در چنين سطحي عازم عراق

س دادگاه جنايي عراقي رشيد عبدالرحمن، ريي قاضي رئوف:  نوشت- چاپ بيروت -ي االتحاد  روزنامه
 را به روز 1982همدستانش در خصوص حادثه الدجيل در سال  جلسه بعدي محاآمه صدام و هفت تن از

  .دوشنبه آينده موآول آرده است
داشت آه جلسه روز دوشنبه آينده آخرين  قاضي عبدالرحمن در سي و چهارمين جلسه دادگاه اظهار

  .ي شاهدان دفاعي است جلسه ويژه
  
  ليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعيتح
  

   خرداد24:  تهرانیمرور روزنامه ها
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روزنامه های امروز تهران به انعکاس واکنش ها نسبت به شکست تيم ملی فوتبال ايران :بی بی سی
در محکوميت اغتشاش در سخنرانی در مسابقات جام جهانی ادامه داده، از نامه نمايندگان مجلس 

هاشمی رفسنجانی خبر داده و از قول منابع خارجی نوشته اند که روسيه و چين با قطعنامه های 
سفر ناگهانی رييس جمهور . پيشنهادی اروپا درباره فعاليت های هسته ای ايران مخالفت کرده اند

  . اين روزنامه ها نقش بسته استآمريکا به بغداد مهم ترين خبر خارجی است که در صدر اخبار 
 در صدر گزارش های خبری خود نوشته کار به جايی رسيده که رييس جمهوری بابت شکست شرق

  . تيم ملی از نمايندگان مجلس تذکر گرفت
اين روزنامه می نويسد که نمايندگان در اين تذکر آيين نامه ای از احمدی نژاد خواستند به مقامات 

  .ل ايران تذکر بدهد تا مانع از بازيکن ساالری و بی تفاوتی شوندتصميم گيرنده فوتبا
 در شرايطی که بسته پيشنهادی اروپا به ايران برای حل مناقشه هسته ای خبر مهم شرقبه نوشته 

حوزه ديپلماسی است، ديروز خبر رسيد مجلس شورای اسالمی در پيامی به فدراسيون فوتبال و ملی 
ه های کارشناسان، مردم و رسانه ها در مورد ديدارهای تيم ملی در جام پوشان تيم ملی برخی دغدغ

  . جهانی را اعالم می کند
سفر ناگهانی جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، به عراق با عکس هايی از ديدار وی با نخست وزير 

 چاپ ارانکارگزعراق به عنوان مهم ترين خبر خارجی امروز درباالی صفحه اول روزنامه هايی مانند 
  . شده است

حکومت نظامی در " با عنوان اعتمادو " بوش سرآسيمه از کمپ ديويد به بغداد رفت" با عنوان کيهان
  . سفر رييس جمهوری آمريکا در صدر اخبار خود آورده اند" عراق
 در خبری ادعا کرده است که آمريکا پس از آنکه خود را در مقابل خطر قايق های تندرو ايران کيهان

  . ناتوان ديد، دکترين نظامی خود را تغيير داده و به استفاده متقابل از قايق های تندرو روی آورده است
 را گفته های فرمانده نيروی دريايی آمريکا تشکيل می دهد که از پروژه جديدی کيهاناساس خبر 

  . سخن گفته که برای مقابله با تهديدهای امروزی ضرورت دارد
افزوده در جريان جنگ ايران و عراق، جمهوری اسالمی به روش هايی روی آورد که  بر اين خبر کيهان

نيروهای کالسيک را زمينگير کرد و اقدام اخير آمريکا که با ناديده گرفتن نقش روحيه معنوی رزمندگان 
  .بسيجی به توليد جنگ افزارهای کوچکتر دريايی روی آورده، برخاسته از خاطره آن روزهاست

نژاد تا مرز پيامبری از سوی رياست ديوان  های منفی ارتقای درجه احمدی  نوشته بازتاب  همبستگی
محاسبات منتخب مجلس موجب گرديد گروهی از نمايندگان مجلس برای عزل محمدرضا رحيمی دست 

  . به کار شوند
ی بيش از هفتاد  شنبه امضا ای که تاظهر روز سه اين روزنامه به نقل از عماد افروغ خبر داده که نامه 

تفاوتی و سکوت  نماينده بر آن نقش بسته برای برکناری رياست ديوان آماده شده است و با توجه به بی
شود اين امر  رياست جمهوری که در واقع عالمت رضايت ايشان از نحوه اظهارات رحيمی تلقی می 

  . حتی اعتراضات مردم کوچه و بازار را نيز برانگيخته است
 از رييس جمهور خواسته به تملق ها راه  اعتماد ملیون فرهنگی مجلس بنا به نوشتهرييس کميسي

ندهد و متملقان را از خود دور کند و برای رعايت شان مجلس پيشنهاد کرده که رييس ديوان محاسبات 
که از سوی مجلس مسئوليت دارد بر کار مديران دولتی نظارت کند به خاطر همين تخلفی که انجام 

  .از کنار گذاشته شودداده 
 تن از نمايندگان مجلس در ابراز نگرانی از تعرض به هاشمی رفسنجانی در قم ٢١٠ از نامه کارگزاران

خبر داده و در سرمقاله خود امضای اين نامه را نشانه استقالل رای نمايندگان مجلس دانسته که بر 
 نشان دادند که تضاد منافع و خالف پيش بينی های قبلی که حاکميت رايکدست شده می دانستند

خواست ها و هدف های متفاوت گاهی باعث می شود که نمايندگان همين مجلس از منتقدان دولت و 
  .مخالفان تک صدايی در کشور شده اند
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 آخرين خبرها از نشست شورای حکام در وين حکايت از آن دارد که غربی ها تالش  کيهانبه نوشته
  .ا از دل اين نشست يک اهرم جديد برای فشار به ايران بيرون بيايدفراوانی به خرج می دهند ت

منابع خبری از وين گزارش می دهند غرب درصدد است با همراه کردن روسيه و چين با خود بيانيه ای 
صادر کند و ايران را برای پذيرش توقف غنی سازی اورانيوم و بازگشت به مذاکرات بر مبنای 

  ا. ت فشار قرار دهد تح5+1پيشنهادهای گروه 
ين روزنامه بر اساس گزارش های دريافتی نوشته چين مخالف صدور بيانيه مشترک عليه ايران است و 

  .روسيه نيز ممکن است در اين روند از چين پيروی و با صدور بيانيه مشترک مخالفت کند
که به گفته وی در  از پيچيدگی مسايل استان تهران خبر داده همبستگیاستاندار تهران به نوشته 

  . حال انفجار است و از جمله مردم اسالمشهر عاصی شده اند
کامران دانشجو به نوشته اين روزنامه با اعالم اينکه به زودی رييس جمهوری از اسالمشهر ديدن می 

کند گفته پانصد ميليون ريال برای احداث مصالهای اسالمشهر و يک ميليارد جهت تکميل ساختمان 
  . اسالمشهر هزينه می شودفرمانداری

  
   خرداد23:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  ژوئن13 – ١٣٨۵ خرداد 23شنبه سه 
روزنامه های امروز صبح تهران در گزارش های اصلی خود به انعکاس اندوه مردم از :بی بی سی

آن پرداخته شکست تيم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی ادامه داده و در مقاالتی به بررسی علل 
اند و در عناوين اصلی ديگر، واکنش نسبت به اغتشاش در جريان سخنرانی هاشمی رفسنجانی در 

قم، سفر مقامات کشورهای عربی به ايران و ابراز اميدواری نسبت به حل بحران هسته ای را منعکس 
  . کرده اند

مسابقه در جام جهانی  در گزارشی به بررسی علل شکست تيم فوتبال کشور در اولين کارگزاران
پرداخته و از زبان يک جامعه شناس نوشته اين گونه برخورد خاص فوتباليست ها نيست بلکه وضعيتی 

  . عمومی است که ما خوب آغاز می کنيم اما مداومت درکار نداريم
ه ريزی همين روزنامه در مقاله ديگری مشکل فوتبال را نه به دليل ضعف فوتباليست ها بلکه از نبود برنام

  . در مديريت کشور دانسته است
 با عنوان بزرگ حوصله نداريم غرب حرف های تکراری نزند، اين جمله را از قول رييس هيات کيهان

  . نمايندگی ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی نقل کرده است
 در گزارش خود عتماد ا در عنوان بزرگ خود از تحوالت تازه در پرونده هسته ای خبر داده وآفتاب يزد

  . نوشته ابهام ها در اطراف پرونده هسته ای رفع نشده است
 در صدر اخبار خود از سفر دبير شورای عالی امنيت به مصر و سفر مقامات عراقی و وزير خارجه شرق

سعودی به ايران گزارش داده و با اشاره به سفر امروز علی الريجانی به الجزاير نوشته فزونی گرفتن 
اليت های ديپلماتيک و سفرهای خارجی نشانه ای است از سياست ايران برای گسترش همکاری با فع

  . کشورهای عرب و توجيه آنان نسبت به صلح آميزبودن فعاليت های هسته ای ايران
 در سرمقاله خود به مخالفت با سفر دبير شورای عالی امنيت ملی به مصر جمهوری اسالمیروزنامه 

ته با وجود حساسيت شرايط سفر آقای الريجانی به قاهره و ديدار وی با حسنی مبارک پرداخته و نوش
را نمی توان يک اقدام قابل توجيه دانست زيرا اين سفر در شرايطی صورت گرفت که اندکی قبل از ورود 

  .آقای الريجانی به قاهره، حسنی مبارک ميزبان نخست وزير رژيم صهيونيستی بود
ان تظاهراتی که ناتمام ماند گزارش کوتاهی داده است از تجمع زنان در ميدان هفت  با عنوکارگزاران
  . تير تهران

به نوشته اين روزنامه تظاهراتی که حدود صدنفر از زنان برای اعتراض به قوانين زن ستيز برپا کرده بودند 
  . ی دستگير شدندبه دليل آن که مجوز نداشت از سوی ماموران انتظامی با آن برخورد شد و عده ا

 با عنوان تظاهرات زنان به خشونت کشيده شد با چاپ عکسی از اين تظاهرات نوشته اعتماد ملی
تجمع باعث شد بسياری از کسبه محل مغازه های خود را تعطيل نمايند و رفت و آمد در اين ميدان را 

  .غير ممکن ساخت 
دالن، ژيال بنی يعقوب، مهندس موسوی به نوشته اين روزنامه نوشين احمدی خراسانی، پروين ار

خوئينی، سميرا صدری، بهاره هدايت، عاطفه يوسفی، معصومه لقمانی و فيروزه مظفری بازداشت 
  .شده اند
 خبر داده که هيات نظارت بر مطبوعات به دليل چاپ سرمقاله ديروز اين روزنامه درباره ستارخان شرق

  . دادگاه فرستاده استقهرمان مشروطيت پرونده اين روزنامه را به
 به نوشته اين روزنامه توضيح داده که اين مقاله در  شرقمحمد عطريانفر مدير سياست گذاری روزنامه

  . جهت بزرگداشت ستارخان براساس منابع و مستندات موجود نگاشته شده بود
مضا قصد دارند  از قول يک نماينده مجلس خبر داده که نمايندگان با جمع آوری ا اعتماددر همين حال

  .استيضاح وزير ارشاد را پی بگيرند
اين استيضاح که به علت سهل انگاری وزارت ارشاد در مورد چاپ طنزی درباره ترک زبانان صورت می 

 همزمان با تظاهرات در شهرهای ترک زبان متوقف شد ولی دوباره به حرکت اعتمادگيرد به نوشته 
  . افتاده است
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  تمدن هرمزگانه که الهام افروتن، عضو هيات تحريريه نشريه لغو امتيازشده  خبر دادسرمايهروزنامه 
  .  ميليون تومانی، آزاد شد٣٠با سپردن وثيقه 

 که موجب تظاهرات در تمدن هرمزگاناين روزنامه نگار جوان دو ماه قبل به دنبال چاپ طنزی در نشريه 
  .ر آن تلقی شده بود به زندان افتادبندرعباس شد و به عنوان توهين به انقالب و بنيادگذا

 در گزارشی از قم به بررسی سوابق آيت اهللا مصباح يزدی پرداخته و نشان جمهوری اسالمیروزنامه 
داده که وی به علت تندخويی و تشويق خشونت با دکتر بهشتی اولين رييس قوه قضاييه جمهوری 

  . اسالمی هم دچار اختالف بوده است
 مقدمه ای درباره افراد برنامه ريز اغتشاش در سخنرانی هاشمی رفسنچانی در قم و اين روزنامه بعد از

ارتباط آنان با موسسه تحت رياست مصباح يزدی، به او توصيه کرده که از سرنوشت گروه فرقان و 
وهابيت و مجاهدين پند بگيرند و کاری نکنند که به سرنوشت حزب خلق مسلمان و باند مهدی 

  . ندهاشمی مبتال شو
همين روزنامه خبر داده که نماينددگان مجلس درحال امضای نامه ای هستند که در آن اخالل در مراسم 

 خرداد قم توسط عناصر افراطی محکوم شده است و در اين نامه، نمايندگان مجلس خواستار برخورد ١۵
  .قاطع با اخاللگران شده اند

  
   خرداد22:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  ژوئن12 – ١٣٨۵خرداد  22شنبه دو
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود باخت تيم ملی فوتبال ايران را در :بی بی سی

مسابقات جام جهانی منعکس کرده و در مقاالتی به اظهار نظر درباره آن پرداخته اند و همراه با نتايج 
اکنش ها به اغتشاش در سخنرانی رييس مجمع سفر دبير شورای عالی امنيت ملی به مصر، ادامه و

تشخيص مصلحت نظام و اظهارنظرهايی درباره پرونده هسته ای در ميان مطالب اصلی خود منعکس 
  .کرده اند

 با تيتر مکزيک نيمه مربيان را برد گزارش کيهان با عنوان به خودمان باختيم نه به مکزيک، آفتاب يزد
 با عنوان پنجاه و پنج دقيقه بازی اعتماد صدر اخبار خود آورده اند، بازی ديشب تيم ملی فوتبال را در

  . ديدنی نوشته جشن پيروزی تيم فوتبال به هم ريخت
 با عنوان آغاز توفانی و پايان پراشتباه به دنيای اقتصاد با عنوان نوميدی پس از اميدواری و سرمايه

  . ل کرده اندهمين موضوع پرداخته و در مقاالتی آن را تجزيه و تحلي
های فوتبال جام جهانی از طريق   خبر داده استانداری تهران با پخش بازیسرمايهدر همين حال 

تصميم به پخش مسابقات فوتبال و برنامه های تلويزيونی . نمايشگرهای پارک های شهر مخالفت کرد
 سرمايها به نوشته در پارک های بزرگ شهر ماه گذشته گرفته شد و با تبليغات بسيار همراه بود ام

شهردار تهران گفته است ما اين آمادگی را داريم و از قبل هم اين آمادگی را ايجاد کرديم منتها تصميم 
   ها بايد اجرا شود استانداری دربارهء پخش نکردن فوتبال در بوستان

تی کشور  ميليارد دالر از درآمد نف۶ مجلس گفته ٩٠ يک عضو کميسيون اصل جوانبه نوشته روزنامه 
  . ناپديد شده است

 ميليارد دالر از درآمد نفتی به خزانه کشور واريز نشده و در ۶ يادآور شده جوانعشرت شايق به نوشته 
حساب دولت هم نيست و نمايندگان مجلس هم نسبت به آن بی اعتنايی می کنند و گزارش تفريغ 

  .بودجه هم سه ماه است که به مجلس گزارش نمی شود
 خبر داده که تنها به فاصله سه روز پس از امضای قرارداد سه ميليارد دالری خط لوله رمايهسروزنامه 
های وابسته   بين وزارت نفت و سپاه، يکی ديگر از شرکت- کيلومتری عسلويه به بلوچستان ايران ٩٠٠

دالری با  ميليارد ۴/٢به سپاه پاسداران و يک شرکت وابسته به بنياد مستضعفان، قراردادی به مبلغ 
  .مترو تهران امضا کردند

 اعتراض به گفته های رييس ديوان محاسبات جلسات مجلس را برای دقايقی  اعتماد ملیبه نوشته
به خود اختصاص داد و رييس مجلس ناجار به توضيح شد و درباره گفته محمدرضا رحيمی که از قول يک 

 دانسته بود گفت من شخصًا با رييس ديوان مسلمان خارجی رييس جمهوری را با پيامبران قابل مقايسه
محاسبات هم تماس گرفتم و به ايشان گفتم که بيان اين مطلب از طرف رييس ديوان در يک مجلس 

  . عمومی ضرورتی نداشته است
 نوشته رحيمی به رييس مجلس توضيح داده است که من گفته ام اين سخن غلوآميز است و بر کيهان

  .دمغلوآميز بودنش تأکيد کر
در ادامه واکنش ها به اغتشاش در سخنرانی هفته گذشته هاشمی رفسنجانی در قم روزنامه 

 گزارشی را به نقل از نايب التوليه حرم حضرت معصومه چاپ کرده که در آن نوشته جمهوری اسالمی
اول از همه شکستن حرمت حرم اهل . شده در اين جريان پنج خالف انجام شد که قابل جبران نيست 

بيت که حضرت آيت اهللا بهجت فرمودند فالنی، اين بارگاه، محل رفت و آمد مالئکه است صدا را بلند 
برخورد قاطع مردم قم با . و ديگر اخالل در نظم عمومی و توهين به يک شخصيت باالی نظام. نکنيد

 درصدد  خرداد اين شهر، موجب شده است طراحان اين برنامه ضد انقالبی١۵اخاللگران در مراسم 
  . مظلوم نمايی برآيند

از قم خبر می رسد اين عناصر با برپا کردن عزاداری به مناسبت ايام فاطميه در منزل يکی از دستگير 
  اعتمادبه نوشته روزنامه. شدگان تالش می کنند احساسات حاضران را به نفع اخاللگران تحريک کنند
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   اقدام  ايجاد اغتشاش  به  در قم  خردادماه١۵ سالروز   سخنرانی  در مراسم  که  از افرادی برخی پرونده 
   است   رسيدگی  در دست  قم  قضايی کردند، در مراجع

  . اين روزنامه از زبان قاضی دادگاه قم خبر داده که تعداد دستگير کنندگان و اتهام آنان معلوم نيست
نتقاد از روش های برخورد قضايی  مهدی کروبی، دبير کل حزب اعتماد ملی، در ا آفتاب يزدبه نوشته

گفته است اگر با کسانی که به مجلس سخنرانی دکتر سروش در اصفهان حمله کردند برخورد می شد 
  . امروز شاهد حمله به سخنرانی هاشمی رفسنجانی نبوديم

 را   هاشمی  چهره  که  انتخابات اگر در زمان:  قدرت اهللا عليجانی نماينده قزوين گفتهاعتماداما به نوشته 
   در سخنرانی  اخاللی شد، امروز شاهد چنين  می  يابی  برخورد و ريشه  تخريب  کردند، با اين مخدوش
  .   نبوديم هاشمی

 هم در سرمقاله اين روزنامه برای دومين بار به کسانی پرداخته که باعث برهم کيهانمدير روزنامه 
ن نام احتمال داده که اين عده را افرادی خوردن سحنرانی هاشمی رفسنجانی شدند و بدون برد

  .فرستاده باشند که در انتخابات رياست جمهوری اخير هوادار هاشمی رفسنجانی بودند
  

   خرداد21:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  ژوئن11 – ١٣٨۵ خرداد 21شنبه یک

فوتبال، از چشم روزنامه های يکشنبه تهران با چاپ عکس هايی از تمرين های تيم ملی :بی بی سی
انتظاری مردم برای اولين مسابقه ايران خبر داده اند که بين تيم های ملی ايران و مکزيک برگزار خواهد 

تهيه بسته پيشنهادی متقابلی توسط ايران برای مذاکره با اروپا، گرانی سيمان و لبنيات از جمله . شد
جی خود به شکسته شدن آتش بس ديگر مطالب اين روزنامه هاست که در ميان گزارش های خار

  . حماس و اسرائيل اهميت بسيار داده اند
  فوتبال
ترس از شکست، سايه اش را بر سر :  سرمقاله خود را به فوتبال اختصاص داده و در آن نوشتهشرق

آنها هم به الک دفاعی فرو رفتند، . ما گسترد و سيمای اين هراس در سخنان بازيکنان تيم آشکار شد
اميد به صعود تيم ملی استدالل می کنند که آخر کجای فوتبال ما شبيه مکزيک و پرتغال است منتقدان 

که توقع برد داريم؟ کيفيت ليگ برترمان؟ نظم و انضباط برگزاری فينال جام حذفی مان؟ همدلی و مغازله 
  رئيس سازمان تربيت بدنی و رئيس فدراسيون فوتبالمان؟

شايد عظمت تاريخ و تمدن ما : ارات تاريخی ايران و مکزيک نوشتهحميد رضا ابک با اشاره به افتخ
اما به هرحال امروز تيم ملی ايران، با تمام اميدها و . کوچکترين نقشی در جدال امروز نداشته باشد

دعاهايی که بدرقه راهش شده است، می رود تا گوشه ای از دردهای ما را التيام بخشد به همين 
رند يک بار هم که شده، چشم بر تمام ناکامی های تاريخ سرزمين مان بنهيم و جهت منقدان بايد بگذا
  .فرياد جنون سر دهيم

 با عنوان هفتاد ميليون چشم انتظار نبرد بزرگ ايران و مکزيک گزارشی از مسابقه امروز تيم های جوان
با ستارگان پارسی خبر فوتبال ايران و مکزيک منعکس کرده و از نگرانی بازيکنان مکزيکی از روبرو شدن 

  .داده است
 به نقل از يک سايت عربی از مسلمان شدن تيری هانری فوتباليست فرانسوی و مهاجم باشگاه کيهان

آرسنال انگلستان خبر داده و نوشته هانری پيش از اين نيز در اکثر رقابت ها پس از گلزنی به نشانه 
  . خوشحالی سجده می کرد

شگاه ارسنال از جمله بازيکنانی است که از زيورآالت طال استفاده نمی کند مهاجم با: کيهانبه نوشته 
و در کشور انگليس نيز چند مرتبه شاهد نماز جماعت مسلمانان بوده است و يکی از مخالفان 

  .سرسخت مبارزه با حجاب در فرانسه است
  هسته ای
 ای ايران وجود ندارد بلکه  در سرمقاله خود نوشته نه فقط اجماعی عليه فعاليت های هستهرسالت

اجماعی جهانی به نفع ايران به وجود آمده است که حاصل ديپلماسی فعال و واقع گرا نه واقع بين 
  .ايران است

 با اشاره به متنی که يک شبکه تلويزيون آمريکايی به عنوان بسته جمهوری اسالمیروزنامه 
بند اين بسته پيشنهادی بر تضمين امنيت و تاکيد اولين : پيشنهادی اروپا منتشر کرده است نوشته

  .تماميت ارضی ايران توسط اروپايی ها توهين مسلمی به مردم ايران است
 نوشته قيد اعطای اين تضمين در صورت پذيرش طرح، بدين معناست که جمهوری اسالمیسرمقاله 

ا مخدوش سازد عدم پذيرش طرح پيشنهادی غرب می تواند تماميت ارضی و حاکميت سياسی ايران ر
  .که اين خود نيز يک غلط زيادی است

  اقتصادی
 نوشته در حالی که مقامات دولتی اصرار دارند که در ماه های اخير دولت جمهوری اسالمیروزنامه 

توانسته است مانع افزايش قيمت ها شود به ترتيبی که در بعضی کاالها کاهش قيمت هم ديده شده 
  . ه افزايشی حدود چهل درصد نسبت به سال قبل رسيده استآمار نشان می دهد مواد لبنی ب

بهای فرآورده های لبنی برای دومين بار در ماه های اخير افزايش يافته و جمهوری اسالمی به نوشته 
با اين افزايش سرسام آور، که خارج از قيمت جهانی همين کاال صورت گرفته، مواد لبنيات در حال حذف 

  .اده های ايرانی استشدن از سبد مصرفی خانو
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 در سرمقاله خود با اشاره به اخبار منتشر شده درباره سپرده شدن حل ماجرای سيمان به کارگزاران
چرا دو وزير و يک معاون اول رييس جمهور نمی توانند مساله سيمان را حل کنند و : رييس جمهور نوشته

  .تشکيالت عظيم رياست داردپرونده به اتاق رييس جمهوری می رود که مطابق قانون بر يک 
يک استنباط اين است که مديران و مسووالن و کارشناسان :  اضافه کردهکارگزاراننويسنده سرمقاله 

به خاطر ترس از پی آمدهای سياسی از تصميم گيری عاجزند و استنباط ديگر آن که توان کارشناسی 
  .ل ديگری که ما از آن خبر نداريمشايد هم مسائ. آن ها پائين است و يا اختيارات کافی ندارند

 مدير امور بين المللی شرکت ملی نفت گفته است در صورت باقی  سرمايهبه نوشته روزنامه اقتصادی
ها در سطح فعلی، تا اواخر مرداد ماه امکان تامين بنزين را داريم و اعتبار فعلی کفاف همين  ماندن قيمت

  .ميزان خريد بنزين را خواهد داشت
  های نفتی به منطقه خليج  گفته است افزايش قيمت فرآوردهسرمايهيمی فرد به نوشته موسی غن

يابد و به همين علت اعتبار   کند و پايه قيمتی برای واردات بنزين هم افزايش می فارس هم سرايت می
  . تواند به بيشتر از مرداد ماه کفاف بدهد فعلی نمی

 مربوط به خريد بنزين کاسته شد و دولت متعهد گرديد که در بررسی بودجه سال جاری در مجلس اعتبار
در طول سالی طرح هايی برای نجات کشور از وابستگی به بنزين وارداتی به اجرا گذارد اما در عمل 

همان شرايط سال های قبل تکرار شده با اين تفاوت که بودجه تعيين شده برای شش ماه خريد بنزين 
  . ای نفتی در سطح جهان در چهارماه به مصرف رسيده استبه علت گرانی بهای فرآورده ه

  حماس
 است که تحول در اداره دولت خودگردان کارگزارانعنوان اصلی " بازگشت حماس به فاز نظامی"

  . فلسطين را با اهميت ديده است
 با چاپ عکسی از تشييع جنازه کشته شدگان عمليات نظامی روز گذشته اسرائيلی ها از قول کيهان

  .انتقام سختی خواهيم گرفت: قامات حماس نوشتهم
  

   خرداد20 تهران، یمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  ژوئن10 – ١٣٨۵ خرداد 20شنبه 

روزنامه های امروز تهران، آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال و کشته شدن ابومصعب :بی بی سی
زارش تازه مدير کل آژانس بين المللی الزرقاوی نفر اول القاعده در عراق را در صدر اخبار خود آورده و گ

انرژی را گام تازه ای عليه فعاليت های هسته ای ايران خوانده و به انعکاس واکنش هايی ادامه داده اند 
که از سوی مقامات و روحانيون نسبت به اغتشاش در سخنرانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام 

  .در قم ابراز شده است
وزير دارايی عراق در گفتگويی با . وی را ضربه ای به القاعده خوانده است کشته شدن زرقاکارگزاران

 نحوه دستگيری رهبر گروه القاعده در عراق را تشريح کرده و از جمله گفته است کارگزارانخبرنگار 
نخست وزير المالکی معتقدست حاال که با کشته شدن زرقاوی ضربه سختی به تروريست ها خورده 

  . ت بهره گرفت و در صدد وارد آوردن ضربات قاطعی به اين گروه ها بودبايد از اين فرص
 روزنامه اقتصادی، در صدر اخبار خود از اثرات اقتصادی کشته شدن زرقاوی نوشته و دنيای اقتصاد

های نفت عراق محسوب  تاکيد کرده که مرگ زرقاوی برای بازار نفت به منزله افزايش ضريب ايمنی چاه
  . رو شدند ين دليل بازارها با کاهش قيمت روبهشد و به هم می

به نوشته اين روزنامه در نخستين دقايق پس از اعالم مرگ زرقاوی قيمت نفت در بازار نفت نيويورک 
ايتاليا اعالم کرد اين شرکت در آينده نزديک فعاليت خود را  شرکت نفت انی . دالر کاهش يافته است٢/١

  .در عراق آغاز خواهد کرد
  .  با چاپ عکسی از شادمانی مردم عراق از کشته شدن ابو مصعب زرقاوی خبر داده استب يزدآفتا

 در سرمقاله خود زرقاوی را دست نشانده آمريکا خوانده و به گمانه زنی جمهوری اسالمی و کيهان
  .درباره علت کشته شدن اين فرد به دست نيروهای آمريکايی پرداخته اند

عی مديرکل آژانس بين الملی انرژی اتمی از فعاليت های هسته ای ايران در گزارش تازه محمد البراد
  . صدر اخبار روزنامه های امروز با عنوان های مختلف منعکس شده است

 در تيتر اول خود گزارش داده که تنها چند روز بعد از گشايش در پرونده ايران گزارش آژانس کارگزاران
اين روزنامه در سرمقاله خود .  اين نهاد جهانی عليه ايران استبين المللی انرژی اتمی چرخش تازه

توصيه کرده که ايران ضمن اعتراض رسمی و حقوقی به گزارش تازه البرادعی اين موضوع را به روند 
  . گفتگوها ربط ندهد و همچنان بر گفتگو با آن نهاد جهانی ادامه دهد

   فعاليت  به  و نسبت  را کنار نگذاشته  چماق نان همچ  غرب  داد که  نوشته اين گزارش نشاناعتماد
  .  کند  را دنبال  و چماق  هويج کند سياست  می  لذا سعی  است  بدبين  ايران آميز هسته ای صلح

  های  و مشوق  اروپا را باز کرده  اتحاديه  پيشنهادی  که ايران بسته  در حالی اعتمادبه نوشته گزارشگر
 در   اتمی  انرژی المللی  بين  آژانس کند، مدير کل  می  و سنگين  را سبک  ای  هسته  بحران  حل  برای غرب

   تالش  برخالف  کرد که ، تهران را متهم  ای  هسته های  فعاليت  به  نسبت  با انتقاد  ای  صفحه  سه گزارش
  .  است  ای  هسته های  فعاليت  به  بخشيدن  سرعت ، در حال  جهانی جامعه
 آيت اهللا جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره به نامه اخير وزير اطالعاتوشته روزنامه به ن

در اين نامه هيچ مطلب جديدی که بتواند در حل : امور خارجه آمريکا در مورد شرايط مذاکره با ايران گفت
  . ی سازی ايران بودمشکالت دو کشور مفيد باشد ديده نشده است و تنها شرط مذاکره آنان تعليق غن
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ما باب : همين روزنامه خبر داده که آيت اهللا جوادی آملی در خطبه های نماز جمعه قم گفته است
مذاکرات خود را روی هر مسئله معقول و منطقی باز خواهيم گذاشت ولی هرگز در زمينه هايی که 

  .آزادی، امنيت و استقالل ما را خدشه دار سازد مذاکره را نمی پذيريم
 از برپايی اجتماعی از زنان ايرانی در روز دوشنبه خبر داده و نوشته در اين اجتماع زنان و اعتماد ملی

مردان ايرانی مخالف قوانين زن ستيز، خواسته هايی همچون منع چندهمسری، لغو حق طالق يک 
رابر در طرفه مرد، حق واليت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصويب حقوق ب

 سال، حق شهادت برابر، و لغو قانون قراردادهای موقت کار و ١٨ازدواج، تغيير سن کيفری دختران به 
  . آميز را مطرح می کنند ديگر قوانين تبعيض

همين روزنامه از اعالميه شيرين عبادی، جودی ويليامز، بتی ويليامز، نگاری متاهی، ريگودرتا منچو 
  . سال های گذشته خبر داده که از اين گردهمايی حمايت کرده اندبرندگان جايزه صلح نوبل در

خبر داده که » مدارس بانشاط « از قول يک مقام آموزش و پرورش از صدور دستورالعمل اعتماد ملی
ها و صبح  های تفريح، بعد از ظهر ها و مسابقات ورزشی و تفريحی در زنگ مقصود از آن انجام فعاليت

  . های جمعه است 
 درصد از مدارس آغاز می ١٠ نوشته است اين مقام دولتی خبر داده که اين طرح بزودی در ماد ملیاعت

  .شد شود و به تدريج بر تعداد مدارس افزوده خواهد 
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