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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(ان و دولتهای بزرگرژیم ایر

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
 :کای نشست با آمرانی اروپا پس از پاهی اتحادهيانيب
 ی اعالم آمادگرانی گفتگو با ای براکایآمر /  اروپا اتخاذ کندیشنهادي درباره طرح پیحي صحمي تصمرانیا

 کرده است
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢2 - ١٣٨۵ تير اولشنبه پنج 
 ی با اشاره به موضوع هسته اکای آمر- اروپا هی نشست اتحادانی پس از پای اهياني اروپا با انتشار بهیاتحاد

 . غرب اتخاذ کند یشنهادي درباره طرح پیحي درست و صحمي تصمدی بارانیا:  خاطر نشان کردند رانیا
 مشترک هياني در بکای اروپا و آمرهی فرانسه، مقامات اتحادی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 کشور نی ای موضوع هسته اکيپلماتی دوباره بر لزوم حل ددي با تاکرانی ایخود درباره موضوع هسته ا
 در قبال آنها ی درستمي تواند تصمی اروپا میشنهادهاي کردن پیابی با مثبت ارزرانیا: خاطر نشان کردند 

  . رديبگ
 و ی اتمی انرژی المللني با اروپا ، آژانس برانی ایهمکارها:  آمده است ني مشترک همچنهياني بنیدرا

 .  شده است یدی  سال گذشته وارد مرحله جدکی در طول ی المللنيجامعه ب
 موثر به عنوان بهانه یشنهادهاي پی سرکیاروپا درباره ارائه :  کند ی خاطر نشان مهياني بنی ادامه ادر
 فرصتها باش، نی به استفاده از الی مارانی توافق کرده و معتقد است اگر اران،ی مذاکره با ای برایا
 ی آمادگهياني بنی در ازيکا نیآمر.  آنها قرار داده است اري شانس را در اختنی مطرح شده ایشنهادهايپ

 .  اعالم کرده است رانی گفتگو با ایخود را برا
"  روز گذشته خود با ی در کنفرانس خبرکای آمری جمهورسيرئ" جرج بوش " است که ی در حالنیا

 به اروپا قول رانی انکهی ای اروپا با ادعاهی اتحادی دوره اسي و رئشیصدراعظم اتر" ولفگانگ شوسل 
 . د که داده اند عمل کننی به وعده اميه خوای داده است، گفت که از آنها می سازی غنقيتعل

 دارم ناني خواهد انتخاب کند، من اطمی را که می است تا راهرانیاکنون نوبت ا:  اضافه کردبوش
 موضوع به نی حل ای بودن هدفمان را برای ما به جدکی نزداري بسی با مشاهده همکاررانیمقامات ا
 . کرد درک خواهند کيپلماتی و دزي مسالمت آمیگونه ا
 به طرح رانی پاسخ ای آگوست برا22 درباره اعالم ی در پاسخ به سؤالی در کنفرانس خبربوش

 ی برارانی ای طرح افزود  زمان اعالم شده از سونی و معقوالنه خواندن ای غرب ضمن منطقیشنهاديپ
 . استی طوالناري بسییپاسخگو

  یو. اروپا پاسخ خواهد دادیشنهادهايرداد به پ مانی امروز اعالم کرده است که تا پارانی ای جمهورسيرئ
 نی به ادی بارانی که امی  و اعالم کرده امي کنی می موضوع را بررسنی ایی اروپایما با طرفها: گفت 

  . موضع استنی بر ازين که اروپا می باورنی در چند هفته و نه چند ماه پاسخ دهد و بر اشنهاديپ
  

  دهدی اروپا پاسخ مید اتمايران تا اواخر مرداد به پيشنها
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢١ - ١٣٨۵ خرداد ٣١چهارشنبه 
) نيمه دوم اوت( جمهور ايران اعالم کرد که دولتش تا اواخر مرداد   نژاد رئيسی احمدمحمود:بی بی سی

 ايران داده اند اعالم ی حل مسئله هسته ای برای اروپايی که دولتهایپاسخ خود را به پيشنهادهاي
 .خواهد کرد

 به ايران پيشنهاد داده اند که ايران در قبال ی بريتانيا، فرانسه و آلمان مجموعه امتيازاتی دولت اروپايسه
 کرده است به حال تعليق در ی اين کشورها ايجاد نگرانی اورانيوم را که برای سازیدريافت آنها، غن

 .آورد
 امنيت ی دائم شورایفق اعضا معروف شده مورد توای مجموعه امتيازها که به بسته پيشنهاداين

 . به جلو خوانده اندی هم آن را سازنده و گامیسازمان ملل متحد و آلمان قرار گرفته و مقامات ايران
 تعيين ی به بسته پيشنهادی رسمی اواخر مرداد را به عنوان زمان پاسخگويی جمهور ايران در حالرئيس

ه ايران بايد تا زمان نشست سران هشت کشور بزرگ  بارها تأکيد کرده اند کی اروپايیکرده که مقامها
 .برگزار شود پاسخ خود را مشخص کند) تير( جهان که قرار است در ماه ژوئيه یصنعت
 چند هفته وقت دارد نه ی به بسته پيشنهادی پاسخگويی جمهور آمريکا هم گفته که ايران برارئيس

 .چند ماه
 ی مقامهای برخیت اما آن گونه که از اظهارنظرها هنوز رسمًا مشخص نيسی بسته پيشنهادیمحتوا
 در صنعت نفت و گاز ايران، فروش ی همچون سرمايه گذاری آيد، مسائلی بر می و اروپايیايران

 ینيت امی بوئينگ به اين کشور و احتماًال تضمينهای ايرباس و قطعات هواپيماهای مسافربریهواپيماها
 .در آن مطرح شده است
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 را رد ی مشابهی استقبال کرده اند که سال گذشته امتيازهای از بسته پيشنهادی در حالايرانيها
 . کردند
 ی جمهور آمريکا هشدار داده که اگر ايران اين بار هم اين پيشنهادها را رد کند با تحريم بين المللرئيس

 .مواجه خواهد شد
ور ايران در شهر همدان  رئيس جمهی سخنرانی طی به بسته پيشنهادی پاسخگويی برای تاريختعيين

 یدر غرب اين کشور اعالم شده و اعالم اين تاريخ پس از آن صورت گرفت که سازمان کنفرانس اسالم
 . کردی با غرب اعالم پشتيبانی مذاکرات اتمی از سرگيری از موضع ايران برای بيانيه ایط

 اورانيوم ی سازیوط به توقف غن با ايران را مشری مذاکرات اتمی اش ازسرگيری و متحدان اروپايآمريکا
 . پذيردی مذاکرات نمی از سرگيری را برای مرتبط با آن کرده اند اما ايران هيچ شرطیو کليه فعاليتها

 آن در ايران ابراز ی اش از پيگيری اورانيوم که آمريکا و متحدان اروپايی سازی غنی به فناوریدستياب
 را فراهم آورد، هرچند ايران بارها تأکيد کرده که تنها یح اتم تواند امکان توليد سالی کنند می مینگران

  . استی هسته ای اورانيوم توليد سوخت مورد نياز نيروگاههای سازیهدفش از غن
  

  مسئله هسته اى ايران و موضع اعراب
  محمدرضا سردارى

  ٢٠٠۶ ژوئن ٢2 - ١٣٨۵ تير اولشنبه پنج 
پا به ايران آه توسط خاوير سوالنا رئيس سياست درحالى آه از ارائه رسمى  پيشنهاد ارو:شرق

واآنش مقدماتى برخى مقامات ايرانى به بسته . خارجى اتحاديه اروپا صورت گرفت دو هفته مى گذرد
اروپايى ها نشان مى دهد آه ايران به طور آامل با پيشنهاد اروپا موافق نيست و آن بخش از 

منوچهر متكى وزير امور . ر ايران است نخواهد پذيرفتپيشنهادها را آه خواستار تعليق غنى سازى د
خارجه در نشستى خبرى اعالم آرد آه ايران بسته مشابهى را در پاسخ به بسته اروپا ارائه خواهد آرد 

 خرداد نيز ٢١روز يكشنبه . و در اين بسته پيشنهادهاى مشابهى را به طرف اروپايى ارائه خواهد داد
اروپا را به سه قسمت تقسيم آرد و گفت ايران بخش اول اين پيشنهادها سخنگوى وزارت خارجه بسته 

  . را مى پذيرد، درباره بخشى ديگر ابهام دارد و بخشى ديگر را نخواهد نپذيرفت
واآنش مقدماتى مقامات ايرانى به بسته اروپا به ويژه اظهارات الريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى 

مصر و الجزاير بيان آرده است واآنش هاى متفاوتى را از سوى آشورهاى آه اخيرًا طى ديدارهايى از 
اين واآنش ها منجر به آن . عربى آه نگران يك رويارويى ميان ايران و آمريكا هستند دربرداشته است

شده تا يك سرى ديدارهاى ديپلماتيك آه حاوى پيام هايى از سوى سران آشورهاى عربى به مقامات 
نخستين سفر از سوى سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان . هران صورت گيردايرانى است به ت

از سوى ديگر . صورت گرفت آه گفته شده حاوى پيامى  از سوى پادشاه عربستان به سران نظام است
عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس انقالب اسالمى  عراق نيز راهى تهران شده تا با مقامات ايرانى ديدار 

دفاع سوريه و وزير خارجه دولت فلسطين به ايران سفر آرده اند و از سوى ديگر الريجانى به وزير . آند
در مجموع به رغم نگرانى اعراب از باال گرفتن . مصر و الجزاير رفت تا نگرانى هاى موجود را مرتفع آند

صرف نظر . استدامنه مناقشه هسته اى ايران مواضع اين آشورها مواضع قابل قبولى براى ايران بوده 
از مواضع آشورهاى حوزه خليج فارس نسبت به فعاليت نيروگاه اتمى  بوشهر آه بيشتر ماهيتى 

زيست محيطى دارد، آشورهاى عربى تاآنون سخنى در مخالفت با حقوق هسته اى ايران ابراز نكرده 
سته اى ايران داشته از اين رو در نظر داريم تا مرورى به مواضع آشورهاى عربى نسبت به مواضع ه. اند

از اين رو مواضع آشورهاى عربى را در سه حوزه اعراب حاشيه خليج فارس، اعراب آسيايى و . باشيم
  .اعراب آفريقايى بررسى خواهيم آرد

  اعراب حاشيه نشين خليج فارس  -١
مسئله هسته اى ايران بيش از همه با منافع آشورهاى عربى حاشيه نشين در خليج فارس گره 

اين آشورها گرچه از قبل مسئله هسته اى ايران آه در افزايش قيمت نفت نيز موثر بوده . ه استخورد
بهره فراوان برده اند اما اين نگرانى آه دامنه اين بحران به يك رويارويى نظامى  بينجامد براى اين 

نطقه بيش از اعراب خليج فارس در صورت بروز يك درگيرى نظامى  در م. آشورها يك نگرانى جدى است
به ويژه آنكه ايران منافع آمريكا را در هر نقطه اى آه . ساير آشورهاى عربى آسيب پذير خواهند بود

قابل دسترسى باشد در صورتى آه مورد حمله اين آشور قرار گيرد هدف قرار خواهد داد و از اين رو در 
ورهاى عربى حاشيه خليج فارس دسترس ترين منافع آمريكا پايگاه هاى اين آشورها هستند آه در آش

سفر سعود الفيصل وزير خارجه عربستان و ديدار وى با رهبر انقالب و تسليم پيام . مستقر شده اند
پادشاه عربستان به ايشان نخستين واآنش اعراب به مسئله هسته اى ايران نيست اما به نظر مى 

زه اى را براى حل سريع مناقشه رسد آه آشورهاى عربى با در نظر گرفتن مالحظات خود تالش تا
فيصل پس از ديدار با متكى وزير امور خارجه در گفت و گويى خبرى اعالم . هسته اى ايران آغاز آرده اند

. آرده است آه رياض خواستار حل و فصل سريع موضوع هسته اى ايران از طريق مسالمت آميز است
پيش از سفر . اى هسته اى نيست ستوده استفيصل همچنين اين موضع را آه ايران به دنبال سالح ه

فيصل به تهران نيز وزراى امور خارجه عضو شوراى همكارى خليج فارس در نشستى فوق العاده 
خواستار حل مسالمت آميز مسئله هسته اى ايران شدند آه اين موضع گيرى را نمى توان بى ارتباط با 

ه اين نشست با سفر فيصل به تهران حاوى اين حال به نظر مى رسد فاصله دو روز. سفر فيصل دانست
نكته است آه سفر وزير خارجه عربستان مى تواند حاصل تصميم شوراى همكارى خليج فارس باشد و 
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نگرانى ديگر اعراب حاشيه خليج فارس تاثير مسئله . فيصل پيام اين شورا را به تهران منتقل آرده است
افزايش بحران در منطقه امنيت سرمايه گذارى در . استهسته اى ايران بر اوضاع اقتصادى منطقه 

اآنون مدتى است آه شاخص هاى بورس . آشورهاى حاشيه خليج فارس را به شدت تهديد مى آند
ترس صاحبان سرمايه از بروز درگيرى در . در امارات و عربستان دچار نوسانات شديدى شده است

خليج فارس شده است و اين موضوع بر شاخص منطقه باعث خروج بخشى از سرمايه ها از منطقه 
  .هاى بورس در آشورهاى عربى در اين منطقه تاثيرى مستقيم دارد

  اعراب آسيايى  -٢
اين آشورها . مقصود از اعراب آسيايى به صورت مشخص عراق، سوريه، اردن، لبنان و فلسطين است

ند اما نگرانى هاى ديگرى دارند آه گرچه از تبعات مستقيم مناقشه هسته اى ايران فاصله بيشترى دار
عراق شايد تنها آشورى باشد آه نگرانى . جنس آن با نگرانى اعراب خليج فارس قدرى متفاوت است
عراق از يك سو مرحله گذار به يك ثبات . اش  شباهت زيادى با نگرانى اعراب در خليج فارس دارد
ريكا است از سوى ديگر ايران نزديكترين و در سياسى را طى مى آند و در اين راستا آامًال وامدار آم

عين حال موثرترين آشور در برقرارى ثبات در عراق است و از اين منظر عراق آشورى است آه 
بيشترين آسيب را از روابط خصمانه حاآم بر ايران و آمريكا ديده و از اين رو تالش بسيارى آرده تا مسائل 

عراق به ويژه شيعيان اين آشور آه روابط .  و فصل شوداين دو آشور به نحوى مسالمت آميز حل
نزديكى با ايران دارند تاآنون تالش هاى بسيارى را براى متقاعد آردن ايران و آمريكا به انجام مذاآره 

شيعيان آه گروه اآثريت پارلمان عراق . مستقيم صورت داده اند اما تاآنون موفق به اين آار نشده اند
نند آه ادامه خصومت ميان ايران و آمريكا منجر به آاهش روابط نزديك آنها با آمريكا هستند از اين نگرا

از اين رو . اتفاقى آه به نحوى در انتخاب دو وزير آليدى آابينه عراق از سوى نورى المالكى افتاد. شود
ين راستا تحليل شايد سفر عبدالعزيز حكيم واسطه اخير ميان ايران و آمريكا به تهران را نيز بتوان در ا

ايران پس از . از عراق آه بگذريم سوريه نيز دغدغه هاى خاصى درباره مسئله هسته اى ايران دارد. آرد
انقالب اسالمى  همواره يك متحد مهم براى سوريه در مقابل اسرائيل به شمار مى رفته است و از اين 

ارى آرده و در شوراى حكام آژانس بين رو سوريه گرچه همواره از مواضع هسته اى ايران حمايت و جانبد
المللى انرژى اتمى  نيز به نفع ايران راى داده است با اين حال از ضعيف شدن ايران در منطقه بيمناك 

سورى ها گرچه . است و به خوبى مى داند آه در صورت تضعيف ايران در منطقه تنها باقى خواهد ماند
 خويش با اسرائيل از حمايت اعراب برخوردار هستند يك آشور عربى محسوب مى شوند و در منازعه

از اين رو وزير دفاع . اما هيچ گاه اين حمايت ها به ارزش روابط استراتژيك شان با تهران نبوده است
وضعيت ديگر . سوريه نيز وارد تهران شده تا شايد دغدغه هاى دمشق را با ايران در ميان گذارد

لبنان و فلسطين نيز به نوبه خويش از قدرت . وب قابل مطالعه استآشورهاى منطقه نيز در همين چارچ
موقعيت . ايران در منطقه بهره مى برند و عالقه ندارند تا با ايرانى ضعيف شده در منطقه روبه رو شوند

حزب اهللا در لبنان تا اندازه زيادى به موقعيت ايران در منطقه گره خورده است گرچه اين گروه تالش آرده 
هر چند آه در لبنان جبهه فعالى از مخالفان دولت سوريه و حزب . ود را از اين مناقشه آنار بكشدتا خ

  . اهللا وجود دارد آه روابط چندان مثبتى با ايران ندارد
  اعراب آفريقايى -٣

اعراب آفريقايى تا اندازه اى از مناقشات هسته اى ايران مبرا هستند اما نسبت به اين موضوع بى 
آشورهايى نظير مصر، الجزاير، ليبى و تونس گرچه روابط پرنوسانى با ايران در سال . بوده اندتفاوت ن

هاى متمادى پيش و پس از انقالب داشته اند اما آنها نيز به چند دليل عالقه ندارند ايران به قدرتى 
ى بوده است ايران به لحاظ تاريخى الگويى براى آشورهاى عرب آفريقاي. ضعيف در منطقه تبديل شود

آه مبارزات ضداستعمارى و ضدغربى داشته اند و از اين منظر عالقه دارند تا ايران بتواند به خواسته 
اين آشورها آه از ديرباز ايران را پيشتاز حرآت هاى ملى . هاى ملى خويش در اين راستا دست يابد

. بتوانند در آن مسير گام بردارندمى شناسند خارج از تعهدات خود به غرب عالقه مندند تا پس از ايران 
اين فناورى مى تواند . مصر از آشورهايى است آه خود عالقه مند به داشتن فناورى هسته اى است

مصر را آه خط مقدم رقابت با اسرائيل است به يك توازن و بازدارندگى برساند بنابراين دستيابى ايران به 
ود تا اين آشور نيز بتواند به سمت اين فناورى حرآت فناورى هسته اى فرصت خوبى براى مصر خواهد ب

از اين رو است آه حسنى مبارك پس از ديدار على الريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران . آند
بيانيه شوراى روابط خارجى مصر درباره برنامه هسته . با وى از حقوق هسته اى ايران حمايت مى آند

 بر حقوق هسته اى ايران پس از ديدار الريجانى با مقامات مصرى را مى توان اى ايران و تاآيد اين بيانيه
از سوى ديگر نيز عمرو موسى دبيرآل اتحاديه عرب آه پيشتر وزير خارجه . در همين راستا ارزيابى آرد

با الريجانى در سفر به الجزاير نيز . مصر بود به حمايت اين اتحاديه از حقوق هسته اى ايران اشاره دارد
استقبال گرمى  روبه رو شده و مذاآرات وى با مقامات اين آشور از جمله رئيس جمهور الجزاير نشان 

دهنده حمايت اين آشورها از حقوق هسته اى ايران است اما اين حمايت ها منافى نگرانى اين 
ه خاورميانه اين آشورها نگرانند آه با تضعيف ايران در منطق. آشورها از برخورد غرب با ايران نيست

  .نوبت به اين آشورها نيز آه در فهرست اصالحات آمريكايى طرح موسوم به خاورميانه بزرگ دارند برسد
  واآنش الريجانى به نگرانى اعراب  -۴

الريجانى . الريجانى در قاهره آوشيد تا نگرانى اعراب را نسبت به برنامه هسته اى ايران برطرف سازد
نبال بمب هسته اى نيست و برنامه هسته اى ايران خطرى را متوجه در قاهره گفت ايران به  د
وى حتى برنامه هاى هسته اى را در راستاى آمك به آشورهاى عربى و . آشورهاى ديگر نمى آند
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با اين حال به نظر مى رسد الريجانى در توضيحات خويش آه براى رفع نگرانى . اسالمى  ارزيابى آرد
. نكه به عمق نگرانى اين آشورها بپردازد به ظاهر موضوع اشاره آرده استاعراب ايراد شده بيش از آ

درحالى آه اعراب بيش از آنكه نگران بمب هسته اى ايران باشند نگران تبعات دستيابى ايران به فناورى 
آشورهاى عربى به ويژه اعراب آسيايى و آفريقايى تبار به خوبى آگاهند آه . هسته اى هستند
 در مقابل ايران به هيچ وجه منافع اين آشورها را در بر ندارد و چه بسا اگر آمريكا در سياست آمريكا

اعمال سياست هاى خود در مقابل ايران به موفقيت هايى دست يابد اين سياست را به ساير 
آشورهاى عربى از جمله سوريه، عربستان سعودى، لبنان، فلسطين و نهايتًا مصر و ليبى سوق خواهد 

ز اين منظر آشورهاى عربى تالش مى آنند تا به هر شكل ممكن از بروز يك رويارويى مستقيم ا. داد
  .ميان ايران و آمريكا جلوگيرى آنند

  
 امور خارجه رانی وزداری دامديپ:  غرب شدیشنهادهاي به پی اسالمی پاسخ جمهورعی خواهان تسرايتالیا

   ايتالی و ای اسالمیجمهور
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢2 - ١٣٨۵ تير اولشنبه پنج 

 داری دنی اانیدر پا.  کردداری دايتالی امور خارجه اری دالما وزموي روز چهارشنبه در رم با ماسی متکمنوچهر
 ايتالی امور خارجه اری رسانه ها قرار داد که در آن به نقل از وزاري در اختی اهياني بايتالیوزارت امور خارجه ا

 مثبت اري را بسی اسالمی با جمهورمي مستقی گفتگوهای براکای آمری آمادگايتالیدولت ا: آمده است
 ی اسالمی امور خارجه جمهورری دالما از وزموي آمده است ماسهياني بنیدر ادامه ا.  کندی میابیارز

.  شش قدرت بزرگ جهان را اعالم کندیخواست هرچه زودتر نظر دولتش را در رابطه با بسته مشوق ها
 ها را شنهادي پرانی حکومت امیدواري به خبرنگاران گفته بود امی متکی با آقاداری از دشي دالما پمويماس
  .  را پرداخت خواهد کردیني سنگهي هزنايتالی اران،ی ای اقتصادمی در صورت تحررای زردیبپذ

 روز چهارشنبه در رم با ی اسالمی امور خارجه جمهورری وزیمنوچهر متک):  فرداویراد( رافت احمد
  .  کردداری دايتالی امور خارجه اریلما وز دامويماس
 ری رسانه ها قرار داد که در آن به نقل از وزاري در اختی اهياني بايتالی وزارت امور خارجه اداری دنی اانی پادر

 ی اسالمی با جمهورمي مستقی گفتگوهای براکای آمری آمادگايتالیدولت ا:  آمده استايتالیامور خارجه ا
 خواست ی دالما از منوچهر متکموي ماسست آمده اهياني بنیدر ادامه ا.  کندی میابیز مثبت اراريرا بس

 ریوز.  شش قدرت بزرگ جهان را اعالم کندیهرچه زودتر نظر دولتش را در رابطه با بسته مشوق ها
آمده است،  هياني بنی کرد و بنا بر آنچه در ایابی ارزرانی بسته را به سود انی ارفتنی پذايتالیامور خارجه ا

  .  تهران و اروپا دانستط شرط گسترش روابشي آن را پرشیپذ
 در صورت ی اسالمی گفته است جمهوری متکی دالما به آقاموي ماسندی گوی مايتالی اکيپلماتی دمحافل

 داری دنی از اشي پیمنوچهر متک. ردي گی را در منطقه برعهده میدي کلی نقششنهادهاي پنی ارفتنیپذ
 گفت عجله نکند و با صبر و کای آمری جمهورسي به رئايتالی اونیزی با شبکه سوم تلویتاه کویدر گفتگو

 یشنهادهاي به پرانی خواهان پاسخ اکایآمر. ستدی بای اسالمیحوصله در انتظار پاسخ دولت جمهور
.  جهان استی امور خارجه هشت کشور صنعترانی اجالس وزلي ژوئن و تشک29 از شي پ5+1گروه 
 نی را در رابطه با اخود اوت نظر 22 از شي نژاد گفت ما تا پی صبح روز چهارشنبه محمود احمدهکيدرحال

  .  کردمي اعالم نخواهشنهادهايپ
 ها شنهادي پرانی حکومت امیدواري به خبرنگاران گفته بود امی با منوچهر متکداری از دشي دالما پمويماس
 در ی اسالمی جمهوری اقتصادکی شرنی مهمترايتالی اران،ی ای اقتصادمی در صورت تحررای زردیرا بپذ
 که کشور ما در یی در ادامه افزوده بود ضررهایو.  را پرداخت خواهد کردیني سنگهي اروپا هزنهیاتحاد

  .  خواهد بودايتالی متحمل خواهد شد، برابر با بودجه دو سال ای اسالمی جمهوری اقتصادمیصورت تحر
 حقوق بشر سازمان ملل ی ژنو خواهد شد تا پنجشنبه در اجالس شورایه راايتالی از ای متکمنوچهر

  .ابدیمتحد حضور 
  

 ی از فرصت برای هسته ای برنامه هاکيپلماتی با تعلل در مناسبات دی اسالمیجمهور:محافل غرب 
  ردي گی اش بهره می پنهان اتمی هاتيفعال
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢2 - ١٣٨۵ تير اولشنبه پنج 
 امور خارجه هشت رانی وزیی از گردهماشي حداکثر تا پرانی بودند حکومت ادواريکه ام ی غربیپلماتهاید

 شش قدرت بزرگ جهان رسما پاسخ دهد، یشنهادهاي به پرماه،ي جهان در هشتم تیکشور صنعت
 را به شنهادهاي نژاد ارائه پاسخ به پیهمزمان روز چهارشنبه محمود احمد.  خود را اعالم کردندینگران

 ی بررسدی نبارانی گفت مسئوالن حکومت اکای آمری جمهورسيجرج بوش رئ. مردادماه موکول کرداواخر 
 گفت شیولفگانگ شلوسل صدراعظم اتر. اندازندي به عقب بنقدری معقول و پاسخ به آن را اشنهادي پکی

 ندی گوی غرب مکيپلماتید و ی محافل کارشناسیبرخ. مي کنی با زمان بازدیزمان محدود است و ما نبا
 کوشد ی اش می هسته ای برنامه هانهي درزمکيپلماتی در مناسبات دري با تعلل و تاخی اسالمیجمهور

 . ردي اش بهره گی پنهان اتمی هاتي فعالی برایشترياز فرصت هرچه ب
 ری شش قدرت بزرگ جهان توسط خاویشنهادهاي خرداد ماه که سبد پ16از ):  فرداویراد (ی باستانبهمن

 داده شد، لی در تهران تحوی اسالمی اروپا به مسئوالن جمهورهی اتحادی خارجاستيسئول سسوالنا م
 رسما شنهادهاي به پرماهي از هشتم تشي حداکثر تا پرانی بودند که حکومت ادواري امی غربیپلماتهاید
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 جهان است که مقدمه ی امور خارجه هشت کشور صنعترانی وزیی گردهمارماهيهشتم ت. پاسخ دهد
 .  در سنت پترزبورگ برگزار خواهد شدرماهي کشورها که در اواسط تنی است بر نشست سران ایا

 سوالنا در تهران همان زمان ارائه سبد ری گزارش دادند که خاوی غربی هاپلماتی ها از قول دیخبرگزار
اسخش را  پرانی ارماهي ژوئن، هشتم ت29 تا دی گفته است بای اسالمی ها به مسئوالن جمهورشنهاديپ

 در رم اظهار ه روز گذشتی اسالمی امور خارجه جمهورری وزیهرچند منوچهر متک. به پشنهادها بدهد
 ی بدقت آنرا بررسدی بارانی و استي نرانی پاسخ ای برای سقف زمانچي هی حاوشنهادهايداشت سبد پ

 . کند
ن با اشاره به نشست  که در مورد آی نشده باشد، بهرحال زمزمه اای شده باشد نيي مهلت تعنیا
 دهد ی است، نشان مانی در جرکيپلماتی در محافل درماهي امور خارجه گروه هشت در هشتم ترانیوز

 ی هسته ای درباره برنامه های خواهند تبادل نظر روشنی جهان می بزرگ صنعتیکه کشورها
 ی قاطعميتصم هشت کشور نی سران اري در نشست اواسط تاناي داشته باشند و احی اسالمیجمهور
 هشت کشور بزرگ ني همی کنندگان اقتصادقی تشوای کنندگان می تحرنی بزرگتررایز. رندي باره بگنیدر ا
 یو را بری آب پاکی اسالمی جمهورسي نژاد رئیمحمود احمد) چهارشنبه (روزیاما د.  جهان اندیصنعت

 :ختیدست آنان ر
 را شنهاداتيپ. مي کنی همه مذاکره مما بر اساس حقوق مسلم خودمان با:  نژادی احمدمحمود
 .  دادمي ارائه خواهشنهاداتيانشاء اهللا در اواخر مردادماه نظرات خودمان را درباره پ. مي کنی میبررس
 شش قدرت بزرگ جهان را به یشنهادهاي نژاد که ارائه پاسخ به پی اظهارات محمود احمدنیا: ب.ب

 هشدار را در غرب و ی کند، بالفاصله زنگ هاینا موکول م سوالری آن از خاوافتی پس از درميدوماه و ن
 و به گزارش رد تلفن را در دفاتر وزارت امور خارجه شش قدرت بزرگ جهان به صدا درآویالبته زنگ ها

 در گریکدی با یزنی کشورها بالفاصله به رانی فرانسه باعث شد که دفاتر وزارت امور خارجه ایخبرگزار
  . بپردازندنهي زمنیا

 ی دوره اسي و رئشی با ولفگانگ شلوسل صدراعظم اترکای آمری جمهورسي جرج بوش رئهمزمان
 دی نبارانی گفت مسئوالن حکومت اکای آمری جمهورسيرئ.  داشتی کنفرانس خبرنی اروپا در وهیاتحاد
 .اندازندي به عقب بنقدری معقول و پاسخ به آن را اشنهادي پکی یبررس
 کرد و افزود من گفته ام که دي لحظه تاکنی در اکای متحدان آمرني بی همکارجرج بوش بر ادامه: ب.ب

 را بدهد نه آنکه آن را به ماه ها موکول کند و شنهادهاي پاسخ پدی در عرض چند هفته بارانیحکومت ا
 . نظر متحدان ما هم هستنیمعتقدم که ا

 شده است، ی علنی رسمرير غ بطورانی شش قدرت بزرگ جهان به ایشنهادهايآنچه از سبد پ: ب.ب
 ی سازی است که در صورت توقف غنیتي و امنی فنآور،ی اقتصادیازهاي رشته مشوق ها و امتکی

 صرفا را ومي اورانی سازی غندی گوی مرانیا. ردي گی قرار می اسالمی جمهوراري در اخترانی در اومياوران
 و اروپا معتقدند با توجه به کایآمر.  دهدی برق انجام می هاروگاهي و سوخت نزي استفاده صلح آمیبرا
 شده ندارد و از زباله ی غنومي به اورانیازي که نني آب سنگروگاهي نني و همچنومي اورانی سازی غننکهیا

 بمب اتم دي هستند که به تولیی بدست آورد، راه هاومي پلوتونی قابل توجهری توان مقادیسوخت آن م
 متوقف شود و هم ساختمان رانی در اومي اورانی سازی غندی هم بانی شوند، بنابرای توانند منتهیم
 ی انرژدي تولی آب سبک براروگاهي غرب ساخت نشنهادها،ي آن در سبد پی اراک؛ بجاني آب سنگروگاهين

 .  کندی منيو برق را تضم
 و کایر مشترک آمهياني بشی با صدراعظم اترکای آمری جمهورسي مذاکرات رئی و درپنی گذشته در وروز

 اروپا توافق کردند که درصورت بازنگشتن هی و اتحادکای اروپا منتشر شد که در آن آمده است آمرهیاتحاد
 .  سازمان ملل متحد برداشته شودتي امنی در شورای به مذاکرات، گام بعدرانیا

 امور ری وزیاما منوچهر متک. مي کنی با زمان بازدی گفت زمان محدود است و ما نباشی اترصدراعظم
 است ی نکات مبهمی اروپا دارایشنهادهاي اظهار داشت سبد پنی در وروزی دی اسالمیخارجه جمهور

 ی طوالننسبتا کار به زمان نی ای که برای معننیبه ا. مي کنی به دقت آنرا بررسدی است ما بایهیکه بد
 . میازمندين

 در مناسبات ري با تعلل و تاخی اسالمی جمهورندی گوی غرب مکيپلماتی و دی محافل کارشناسیبرخ
 ی هاتي فعالی برایشتري کوشد از فرصت هرچه بی اش می هسته ای برنامه هانهي درزمکيپلماتید

  .ردي اش بهره گیپنهان اتم
  

 ی جمهوری مقابله با بحران هسته ای برای المللني بر لزوم اتحاد جامعه بهي و روسکایرهبران آمر
   کردند دي تاکیاسالم
  ٢٠٠۶  ژوئن20 – ١٣٨۵ خرداد 30شنبه سه 
 ی جمهوری درباره پرونده هسته اني پوتريمی شامگاه گذشته با والدکای آمری جمهورسي بوش رئجرج

 بر لزوم اتحاد ی تلفنی گفتگونی اظهار داشت دو رهبر در ادي کاخ سفی سخنگوکی.  گفتگو کردیاسالم
 ی اسالمیجمهور.  کردنددي تاکی اسالمیر جمهوی مقابله با بحران هسته ای برای المللنيجامعه ب

. ردی پذی نمی هسته ای گفتگوهازي بازگشت به سر می را برای شرطشي پچگونهي گفته است هحایصر
 ی سازی و غنی سازمان ملل متحد توقف روند فرآورتي امنی شورای دائمی آلمان واعضاکا،یاما آمر
 ندی گوی مییکایمنابع آمر.  داندی میی گفتگوهاني چنی چون و چرای شرط بشي را پرانی در اومياوران
 توقف روند ی برای المللني بی درخواست های اسالمی وعده داده اند که اگر جمهورراي اخهي و روسنيچ
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 ی جمهورمی قطعنامه مجازات و تحررد،ي بگدهی را همچنان نادرانی در اومي اورانی سازی و غنیفرآور
  .  را وتو نخواهند کردیاسالم
 سي رئني پوتريمی شامگاه گذشته در آستانه سفرش به اروپا با والدکای آمری جمهورسي بوش رئجرج

 کاخ ی سخنگوکیبه گفته .  گفتگو کردی اسالمی جمهوری درباره پرونده هسته اهي روسیجمهور
با  له مقابی برای المللني بر لزوم اتحاد جامعه بهي و روسکای رهبران آمری تلفنی گفتگونی در اديسف

  .  کردنددي تاکی اسالمی جمهوریبحران هسته ا
 روس او ی با همتاکای آمری جمهورسي شب گذشته رئی تلفنیگفتگو):  فرداویراد (ی طاهررضايعل

 هی اتحادگانی شود تا با بلندپای می بوش امروز سه شنبه رهسپار اروپادنتی انجام گرفت که پرزیدرحال
 دي سفکاخ از مسوالن یکی.  کندیزنی رای اسالمی جمهوریه ا هستی هاتياروپا ازجمله درباره فعال

 شان همنظر ی و جرج بوش درمکالمه تلفنني پوتريمیواشنگتن شب گذشته به خبرنگاران گفت والد
 ی هاتي در قبال متوقف گشتن فعالی اسالمی به جمهوریقی تشویشنهادهايبودند که گفتگو بر سرپ

  . آغاز شوددی باومياوران ی سازی و غنی فرآورنهيتهران در زم
 حای صری اسالمی کردند که جمهوردي تاکی مذاکرات درحالنی و جرج بوش بر ضرورت آغاز اني پوتريمیوالد

اما . ردی پذی نمی هسته ای گفتگوهازي بازگشت به سر می را برای شرطشي پچگونهيگفته است ه
 ی فرآوردحد دوشادوش آلمان توقف رون سازمان ملل متتي امنی شورای دائمی اعضاگری همراه دکایآمر
  . داندی میی گفتگوهاني چنی چون و چرای شرط بشي را پرانی در اومي اورانی سازیو غن
 سوخت رانی در اومي اورانری ذخای اتمی انرژی المللني در آژانس بکای آمرندهی نمای شولتی گفته گرگوربه

 حق ی المللني جامعه بجهيدرنت.  کندی مني را صرفا بمدت هفت سال تامی هسته اروگاهي نکیفقط 
  .  بنگردیني را با بدبرانی در اومي اورانی سازی و غنی به ادامه روند فرآوری اسالمی جمهوریدارد پافشار

 منع ماني پای ی تی در ان پرانی اتی عضوهی را بر پاومي اورانی سازی غنی اسالمی مقابل، جمهوردر
 گرفتن آن دهی حاضر به نادی روچي داند و به هی خود م حق مسلمی هسته ایگسترش سالح ها

 ی جمهوری برخورد با بحران هسته ای برای نظامنهی همزمان با حفظ گزکای آمرنروياز هم. ستين
 سازمان ملل متحد را تي امنی کوشد تا شورای رفع آن می براکيپلماتی دی بر تالش هادي و تاکیسالما

 ی مجازات جمهوری برای به صدور قطعنامه ارانی در اومي اورانی سازی و غنیدر صورت ادامه روند فرآور
  .  کندبي ترغیاسالم

 آن شورا برخوردارند، بارها ی که از حق وتو قطعنامه هاتي امنی شورای دو عضو دائمهي و روسنيچ
ه منابع اما به گفت.  نخواهند کردیباني پشتی اسالمی جمهورمی کردند که از قطعنامه مجازات وتحرديتاک
 ني بی هارخواست دی اسالمی وعده داده اند که اگر جمهورراي شده اخادی مسوالن دو کشور ییکایآمر
 قطعنامه مجازات رد،ي بگدهی را همچنان نادرانی در اومي اورانی سازی و غنی توقف روند فرآوری برایالملل
  . را وتو نخواهند کردی اسالمی جمهورمیو تحر

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق ت آيندهرويدادهاي عراق ،دول

  
  نامه خليل زاد به رايس

  بحران هاى آمريكا در عراق
  فارس: ترجمه

  ٢٠٠۶ ژوئن ٢2 - ١٣٨۵ تير اولشنبه پنج 
زلماى خليل زاد سفير آمريكا در عراق در گزارشى به آاندوليزا رايس وزير امور خارجه اين آشور :شرق

د، اگر فكرى براى فشارهاى اجتماعى نشود عراق با مشكل مواجه آه اخيرًا منتشر شده، هشدار دا
  .خواهد شد

آارآنان بخش روابط عمومى سفارت آمريكا در عراق شكايت دارند آه گروه هاى مبارز عراقى بر  -١
فشارهاى اجتماعى در مورد پوشش و عادات آنها روز به روز . فعاليت  روزمره آنها تاثير گذاشته اند

  . ابدافزايش مى ي
دو نفر از آارمندان زن گزارش دادند آه يكى از آنها آه .  آارمند بومى دارد٩دفتر مطبوعاتى سفارت  -٢

زنى شيعى است لباس غربى مى پوشد اما به او توصيه شده است آه حجاب اسالمى داشته باشد 
  .و رانندگى نكند

 بغداد به زنان مى گويند آه خود آارمند ديگر آه يك زن سنى است گفت آه مردم در مناطق مرآزى -٣
او گفت يك راننده تاآسى به او گفته است آه اگر روسرى . را بپوشانند و از تلفن همراه استفاده نكنند

  .نپوشد ديگر او را سوار نمى آند
بسيارى از آنها همچنين مى گويند آه برخى وزيران به خصوص در وزارت ترابرى به زنان مى گويند آه  -۴

  . آار پوشش آامل داشته باشنددر محل 
آارآنان گزارش مى دهند آه اآنون براى مردان پوشيدن تى شرت در مراآز عمومى خطرناك است،  -۵

  . آسانى هم آه جين مى پوشند از سوى وهابى ها مورد حمله قرار گرفته اند
برخى . ده شده استهمسايه آرد يكى از آارمندان توسط صاحبخانه اش در ماه مه از خانه بيرون ران -۶

اين اقدام ها ممكن . قوانين قديمى به صاحبخانه ها اجازه مى دهد تا مستاجران را از خانه بيرون آنند
است پاسخ دولت جديد شيعه به اقدامات مشابه باشد آه آردها در نقاط ديگر عراق در حق اعراب 

ه تقريبًا در همه استان هاى يك تحقيق جامع درباره پاآسازى قومى مى گويد آ. (اعمال مى آردند
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آردها در نظر دارند تا يك شهر در اربيل راه بيندازند آه آردهاى . عراق پاآسازى قومى صورت مى گيرد
  .)تخليه شده از بغداد را در آن جا دهند

آارآنان همه تائيد مى آنند آه تا اواخر مه آنها در هر شش . دما در بغداد اآنون بسيار باال است -٧
در برخى مناطق برق . تا اوايل ژوئن شرايط تا حدى بهبود يافت. فقط يك ساعت برق داشتندساعت 

آارآنان ديگر نيز گزارشات . اخيرًا از يك ساعت در هر شش ساعت به سه ساعت افزايش يافته است
. در مرآز بغداد بيش از يك ماه است آه قطعى برق ندارد» باب المعتم«منطقه . مشابهى مى دهند

طق نزديك به بيمارستان ها يا ستاد مرآزى احزاب سياسى و منطقه سبز بهترين شرايط را دارند و منا
محله اى آه وزراى جديد دولت عراق در آن زندگى مى آنند در .  ساعت برق دارند٢۴در برخى موارد در 

  . ساعت برق دارد٢۴
خى از مناطق اوضاع حتى بدتر است در بر.  ساعت از روز گاز ندارد١٢يك آارمند هم مى گفت آه او  -٨

  .و قيمت آن در بازار سياه اآنون باالى يك هزار دينار عراقى براى هر ليتر است
از هر نه آارمند در ماه مارس فقط چهار نفر اعالم آردند آه خانواده آنها مى دانند آه در سفارت آار  -٩

مى دهند آنها نمى توانند در مالء همكاران عراقى اغلب عربى صحبت مى آنند آه نشان . مى آنند
  . عام انگليسى صحبت آنند

بنابراين . ما نمى توانيم آارآنان عراقى را در تعطيالت آخر هفته يا تعطيالت ديگر به خدمت بگيريم -١٠
يك زن عرب سنى به ما مى گويد آه فشار خانوادگى و . آنها در چند جلسه دولتى در دسترس نبودند

او وقتى در ماه فوريه براى آموزش به آمريكا رفت به . جزئيات آار بسيار دشوار استناتوانى در افشاى 
انتقادات فزاينده از آمريكا در عراق در ميان اعضاى خانواده . خانواده اش گفت به اردن رفته است

  . همچنين زندگى را براى او دشوار آرده است
دست آم . آمريكايى خود را با خود به خانه ببرندبرخى از آارآنان ما جرات نمى آنند تلفن همراه  -١١

شش ماه نتوانسته ايم از آارآنان محلى خود براى ترجمه در مصاحبه هاى مطبوعاتى زنده استفاده 
  . آنيم
اخيرًا ما اسنادى چاپى را آه نام واقعى آارآنان بومى در آن منتشر شده نابود آرده ايم و برخى  -١٢

 را ترك آرديم آنها بر اساس آدام اسناد بايد حق و حقوق خود را مطالبه اعالم آردند وقتى ما عراق
  .آنند
او در يك منطقه . يك آارمند ديگر به ما گفت آه زندگى در بيرون از منطقه سبز نااميد آننده است -١٣

. شيعه نشين زندگى مى آند و مدعى است آه هر غروب در يك مراسم تشييع جنازه شرآت مى آند
» سنگينى مسئوليت«او گفت آه . يگر آارمندان بومى به لحاظ مالى مسئول خانواده استاو مثل د

فشارهاى شديدى بر او وارد آرده است آه حضور نيروهاى ائتالف آنها را تشديد مى آند و هر روز 
  . تهديدات افزايش مى يابند

 آنند هرجا آه مى روند آارمندان مى گويند آه آنها خود را با جمع تطبيق مى دهند و سعى مى -١۴
در مناطق شيعه نشين و سنى نشين اوضاع . خود را با پوشش، زبان و سبك زندگى آنجا مطابقت دهند

  . فرق مى آند
ذهنيت بدى نسبت به نيروهاى امنيتى . با اين اوصاف واژگان و رفتارهاى آنان عوض شده است -١۵

  . ا استعراق وجود دارد آه ناشى از بى اعتمادى نسبت به آنه
آارآنان ما گزارش مى دهند آه امنيت و خدمات از طريق واسطه هاى بومى آه معلوم نيست به  -١۶

تامين . همان طور آه در باال گفتيم اين افراد ناشناخته هستند. آجا وابسته هستند اداره مى شوند
 خود را پنهان نگاه آنندگان برق منطقه نيز مشخص نيستند و نمى دانيم چه طور آنها مى توانند هويت

  . امنيت شخصى عراقى ها در گرو روابط خوب با متنفذان است. دارند
ما مى بينيم آه . هرچند آارمندان ما رفتارى حرفه اى دارند اما خستگى در آنها مشهود است -١٧

نگرانى هاى شخصى آنها اختالفات قومى را تشديد مى آند و اين درحالى است آه مقام ها از آشتى 
ما نبايد اغراق آنيم اما در آل اگر فكرى براى فشارهاى اجتماعى نشود مدنيت و . ن مى گويندسخ

  .منطق در عراق در معرض خطر قرار خواهد گرفت
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   تير1:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢2 - ١٣٨۵ تير اولشنبه پنج 

های امروز صبح تهران خبر از تعيين زمانی برای پاسخگويی ايران به پيشنهادهای روزنامه :بی بی سی
اروپا داده، با انعکاس اخباری درباره گرانی و تورم از آن ابراز نگرانی کرده اند و همچنين گزارش های 

  .داندوه باری را درباره حذف کامل ايران از بازی های مقدماتی جام جهانی فوتبال انتشار داده ان
 در صدر گزارش های خبری خود نوشته ما مفتخريم که در سالگرد تنها پيروزی ايران در ادوار جام شرق

  !جهانی آخر شديم
اين روزنامه در مقاله خود می افزايد می گويند ايرانيان حاضر در اليپزيک ديشب پرچم های خود را پنهان 

چنين روزی اصليت واقعی بسياری از کرده بودند و اين درحالی است که صبح هشت سال پيش در 
  . ايرانيان مقيم آمريکا نمايان شد
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به نوشته شرق ديشب درحالی که ترافيک اتوبان های تهران بيش از گذشته به چشم می آمد، ايرانيان 
با جام هجدهم وداع غم انگيزی کردند و اين اتفاق در شرايطی رخ داد که همگان منتظر بودند جام 

  . روزی شيرين برای ايران به پايان برسدجهانی با يک پي
 به دنبال افزايش تذکرات نمايندگان مجلس نسبت به بروز گرانی در سرمايهبه نوشته روزنامه اقتصادی 

اقالم مصرفی و مصالح ساختمانی، رييس مجلس از برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت برای 
  . بررسی معضل گرانی خبر داده است

های وارداتی مخالفت کرده و  زنامه رييس کميسيون اقتصادی مجلس با افزايش تعرفه به نوشته اين رو
 ها به  های بازرگانی و صنايع توجيه منطقی درباره داليل افزايش تعرفه  خانه گفته است مسئوالن وزارت

 راسا وارد ها را اصالح نکند، مجلس اند و بنابراين اگر دولت هرچه سريعتر تعرفه  کميسيون ارايه نکرده 
  . شود عمل می 

 نوشته در شرايطی که قيمت برخی از کاالها و خدمات نظير قيمت لبنيات، آهن آالت، اعتماد ملی
سيمان، شکر، مسکن و اجاره بها سير صعودی داشته است، حسن سبحانی نماينده دامغان اعالم 

 به خوبی خود را نشان نداده ٨۵کرد احتمال گرانی های بيشتری هم وجود دارد زيرا هنوز آثار بودجه 
  . است
 از قول غالمرضا مصباحی مقدم، نماينده محافظه کار تهران، چنين ادامه می يابد  اعتماد ملیگزارش

که هرچه اقتصاددانان مجلس فرياد زدند که افزايش بودجه ارزی دولت و تزريق نقدينگی باعث تورم 
 در نتيجه بخشی از باال بودن تورم موجود حاصل خواهد شد، به گوش دولت و اکثريت مجلس فرو نرفت

  .تزريق نقدينگی است
 در صدر اخبار خود از زبان محمود احمدی نژاد رييس جمهوری نوشته بعضی از رسانه ها به آفتاب يزد

  .موج گرانی ها دامن می زنند
تهران استاندار  يک هفته بعد از حمله خشونت بار نيروی انتظامی به تظاهرات زنان در  شرقبه نوشته

تهران ضمن تاييد حرکت نيروی انتظامی گفته در جريان تجمع ميدان هفت تير، اين نيرو بدون شدت عمل 
  . و با برخورد منطقی و بسيار منصفانه با اين تجمع غيرقانونی، از مردم آن منطقه، رد مزاحمت کرد

ز بود و نمی توان گفت برحسب استاندار تهران اشاره کرده که اجتماع هفته گذشته بدون کسب مجو
  .قانون اساسی تظاهرات آزاد است

 نوشته يکی از نمايندگان مجلس که قصد داشت حادثه ای را که برای وی پيش آمده بود آفتاب يزد
  . مطرح کند وقتی با ممانعت رييس مجلس روبرو شد با عصبانيت خود جلسه را متشنج کرد

 گفت که هنگام عبور از يکی از اتوبان های شمال تهران با اتومبيل نماينده گرمی بعد از آن به خبرنگاران
  . يکی از مقامات کشور برخورد کرده که محافظانش به سوی او تيراندازی می کردند

 يک نماينده ديگر هم شکايت کرده است که سه نفر ناشناس به  آفتاب يزددر همين حال به نوشته
  . ه اند که به در و ديوار خورده استخانه وی حمله کرده و سه تير شليک کرد

  .اين نمايندگان از حدادعادل خواسته اند امنيت آناان را تامين کند
 خبر داده که مشاور رييس جمهوری در امور روحانيت گفته دولت های ايران بعد از انقالب اعتماد ملی

  .چندان متناسب با اسالم ناب نبودند تنها دولت احمدی نژاد چنين است
 آقای سقای بی ريا با اشاره به محبوبيت محمود احمدی نژاد گفته وی به هر اعتماد ملینوشته به 

 اگر رييس  کشوری سفر می کند موج مردم به استقبال وی می آيند، نه فقط کشورهای اسالمی بلکه
  . مريکا برود آ  اگر به کنند، حتی  را می   استقبال  برود، از وی همين  هم  غربی  کشورهای جمهوری به 

   که  است مشاور آقای احمدی نژاد در عين حال تاکيد کرده که محبوبيت رييس جمهوری ايران در حالی
   در آنجا با برقراری  از قبل  ها برود بايد پليس  از ايالت  يکی خواهد به  جمهوری آمريکا می   رييس وقتی
  .  است  انقالب  يک  معنای  و به  است  و پديده عطف قطه  ن  کند و اينها همه  را کنترل  ضد او   تظاهرات نظم

 درصد افراد جامعه از اقشار آسيب ١۶ تا ١۵ از قول يک مقام بهزيستی گزارش داده که اعتماد ملی
  .شود  ميليون نفر را شامل می ١٠ شوند که اين ميزان حدود  پذير تلقی می

ز اقشار آسيب پذير و مبتال به فقر نسبی پشت نوبت  ميليون نفر ا۴اين روزنامه می افزايد که اکنون 
دريافت خدمات از سازمانهای حمايتی قرار دارند و بقيه به هر دليلی برای دريافت خدمات مراجعه نکرده 

  . اند 
 ۶٠ هزار معلول شديد وجود دارد که ٨٠٠ نشان می دهد در کشور دو ميليون و اعتماد ملیگزارش 

  .شونند خت يارانه در مراکز غير دولتی نگهداری می هزار آن ها از طريق پردا
  

   خرداد31:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢١ - ١٣٨۵ خرداد ٣١چهارشنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران در آستانه سفر رييس جمهوری آمريکا به اروپا گزارش داده :بی بی سی

 موضوع گفتگو سران اروپا و آمريکاست و در مطالب اند که بحث بر سر پرونده هسته ای ايران مهم ترين
ديگر خود به مالقات رييس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق با رهبر جمهوری اسالمی، و پاسخ 

  . شديد هواداران دولت به انتقاد از وضعيت اقتصادی و تصميم های دولت پرداخته اند
  . اهش دستمزد کارگران داده اند  در عنوان های اصلی خود خبر از کسرمايه و اعتمادملی
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 حداقل دستمزد در قراردادهای موقت کار که افزايش آن باعث سرمايهبه نوشته روزنامه اقتصادی 
 هزار تومان کاهش يافت و توافق در اين مورد با حضور ١۵٠اخراج و بيکاری وسيع کارگران شده بود به 

   .نمايندگان دولت، کارگران و کارفرمايان صورت گرفت
در هفته های گذشته به دنبال اعالم عجز کارفرمايان از پرداخت دستمزد اضافه شده کارگران، مطابق 

  .گزارش هايی که در روزنامه ها چاپ شد هزاران کارگر در نقاط مختلف کشور بيکار شدند
نشسته  در عنوان اصلی خود نوشته هفتاد استاد دانشگاه توسط مديران تازه دانشگاه ها بازآفتاب يزد

  . شده اند که اين موضوع با اعتراض دانشجويان و استادان روبرو شده است
به نوشته همين روزنامه وزير علوم مانند روزهای گذشته بازنشستگی ها را امری عادی دانسته که 

مطابق با قانون صورت می گييرد در حالی که معترضان با اشاره به اين که بازنشستگان عموما از يک 
کری خاص هستند، اين تصميم دولت را سياسی و برای تصفيه مراکزعلمی و دانشگاهی نحله ف

  .دانسته اند
يک سال بعد از خروج محمود احمدی نژاد از شهرداری تهران و انتخاب وی برای نامزدی رياست 

 يک عضو شورای شهر تهران از وجود سيصد ميليارد تومان سند در سال آفتاب يزدجمهوری، به نوشته 
  .  خبر داده که در شهرداری تهران مانده است٨٣ و ٨٢های 

  .مسئوالن شهرداری در دوره ای که اشاره می شود همواره وجود چنين آماری را تکذيب کرده اند
ترين بحث روزهای گذشته   در شرايطی که مساله گرانی اقالم مختلف مصرفی مهم  سرمايهبه نوشته

ای يا در جلسات  نامه  گان مجلس در قالب تذکرهای آيي نبوده است و تعداد زيادی از نمايند
های تخصصی نسبت به اين موضوع هشدار داده و راهکارهای برون رفت از وضعيت کنونی را  کميسيون

  های فکری مجلس شورای اسالمی و موضع کنند، برخی اختالفات درونی در ميان طيف  بررسی می 
تصاددان به رييس جمهوری، فضای مجلس را تحت تاثير قرار داده  اق۵٠های متفاوت در قبال نامه  گيری
  . است

همين روزنامه از قول رييس مجلس نوشته به زودی در جلسه مشترکی با دولت موضوع گرانی برخی 
 کنيم و از رييس جمهوری خواهيم خواست تا آنجا که ممکن است با تدابير و  کاالها را بررسی می

ع گرانی شود و آنجا را هم که از اختيار دولت خارج است، برای مردم توضيح  های اقتصادی مان سياست
  . دهد

 الياس نادران نماينده محافظه کار تهران در نقد خود در مجلس اقتصاد دانان منتقد اعتماداما به نوشته 
مورد برنامه های دولت و اصالح طلبانی را که نسبت به برنامه های دولت هشدار داده بودند به شدت 

حمله قرار داده و آنان را متهم کرده که در سال های گذشته باعث پديد آمدن اوضاع بد اقتصادی شده 
  .اند و حاال زبان به شکايت می گشايند

 در گزارشی با نقل قول از رييس سازمان بازرسی کشور که گفته بود تخلفات کارکنان اعتماد ملی
ييس جمهوری خواسته به قول خود وفا کند و در مقابل دولت پانصد در صد افزايش يافته است از ر

  . تخلفات بايستد
 با اشاره به گفته های رييس ديوان محاسبات که از کاهش تخلفات در دوران اعتماد ملینويسنده 

   دو نهاد ناظر و بازرس  از اين  يکی  رييس  ماه  کمتر از يک  زمانی دولت جديد خبر داده بود نوشته در فاصله
  ها بر تخلفات آورد و چشم   می  ميان  به  جديد دولت  اهالی  از پاکدامنی  اصولگرا، سخن  عملکرد دولتبر

 از   آمار و ارقام  به  دو نهاد با تمسک  ديگر از اين  يکی  آن ماند و رييس  می  بسته  دولت  ساکنان احتمالی
  جمهوری  رياست  جمهوری اصولگرا بر صندلی يس  از استقرار ري  پس  دولتی های  دستگاه  تخلفات  افزايش
  .  گفته است  سخن نهم

 نوشته در پانزده سال بعد از زلزله رودبار که در شبی مانند اين رخ داد هنوز وضعيت منطقه ناگوار قدس
  . است و هنوز محروميت ها وجود دارد

 مسکونی را بر سر ساکنان آنها ريخت به نوشته اين روزنامه زلزله مهيب رودبار به ناگاه يکصد هزار واحد
  . کيلومتر مربع را ويران کرد١٠٠و جان دهها هزار نفر را گرفت و در عرض چند ثانيه حدود دو هزار و 

 ١٩٩٠ در ادامه اين مطلب می افزايد شايد اگر بازار داغ تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی قدس
 از يکصد هزار نفر نيز می رسيد چرا که در زمان وقوع زلزله نبود، تعداد تلفات اين زلزله هولناک به بيش

بسياری از مردم استان گيالن به خصوص جوانان سرگرم تماشای مسابقات فوتبال بودند که زمين به 
  .يکباره لرزيد

  
   خرداد30:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶  ژوئن20 – ١٣٨۵ خرداد 30شنبه سه 
بح تهران در عنوان های اصلی خود از ديدار آيت اهللا خامنه ای با روزنامه های امروز ص:بی بی سی

مسئووالن جمهوری اسالمی خبر داده اند و در مطالب مهم ديگر خود به انتقاد از گرانی سيمان و آهن، 
واگذاری طرح های اقتصادی دولت به سپاه پاسداران، قطعی شدن جيره بندی آب در شهرهايی از 

  . هيات دولت به کرمان به علت گرمای شديد هوا پرداخته اندکشور لغو سفر دوره ای
عنوان اصلی بيشتر روزنامه های امروز صبح تهران مالقات مقامات کشور با رهبر جمهوری اسالمی 

است که دو روز پيش انجام شد و مقصود از آن ايجاد وحدت و همدلی بين بخش های مختلف حکومت 
  . بوده است
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هللا خامنه ای در اين جلسه نسبت به تشديد اختالف ها هشدار داده و تاکيد کرد  آيت اکيهانبه نوشته 
که وجود اميد و نشاط در مردم، روی کار بودن دولتی مصمم و پرکار، جايگاه عزتمند جمهوری اسالمی 
در عرصه بين المللی، پيشرفت های علمی ، توسعه زيرساخت های کشور، آرامش سياسی موجود، 

ر ايجاد اختالفات مذهبی، قومی و صنفی و هماهنگی و همدلی قوای سه گانه از ناکامی دشمن د
  . ديگر نقاط مثبت کنونی کشور است

در عکس هايی که اين روزنامه ها در باالی صفحه اول خود چاپ کرده اند هاشمی رفسنچانی در حال 
  . يس مجلس استگفتگو با محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی در حال گفتگو با حداد عادل ري

   همچنان  از راه های ديپلماتيک  ايران  ای  هسته  بحران  حل ها برای  رايزنی  که  نوشته در حالیاعتماد
   اين  اتمی  مساله  حل  برای  غرب  پيشنهادی  بسته  بررسی  هنوز سرگرم  ايران  دارد و در حاليکه ادامه

،   خود با غرب  اتمی  از مذاکرات  قبل  تهديد کرد اگر تهرانجمهوری آمريکا،  رييس   بوش، ، جرج کشور است
   تر مواجه  جدی  و سياسی  اقتصادی  فزاينده های  نکند، با تحريم  را متوقف  حساسش  اتمی فعاليت

  . خواهد شد
 و  ، چين ، آلمان ، فرانسه  نيز از زبان جورج بوش رييس جمهوری آمريکا نوشته آمريکا، انگليسقدس
   بايد قبل  اند و تهران  اتخاذ کرده  ديپلماسی  از طريق  ايران  اتمی  مساله  حل  رويکرد متحد برای  يک يهروس

  .  کند  خود را متوقف  اورانيوم  سازی  غنی  بپيوندد، برنامه  با ايران  چند جانبه  مذاکرات آامريکا به از اينکه
زدی، وزير خارجه پيشين، اختصاص داده که در آن  سرمقاله خود را به نوشته ای از ابراهيم يشرق

گفتگوهای ايران و آمريکا را بررسی کرده و با اين تاکيد که بهترين موقعيت برای حل معضل روابط تهران و 
واشنگتن پيش آمده، نتيجه گرفته است که ايران خواهد توانست از فرصت پديد آمده در جريان حل 

  .تيرگی بيست و هفت ساله روابط خود با آمريکا پايان دهدبحران هسته ای بهره گيرد و به 
 ميليون تن آهن در بازار خبر داده و نوشته همين کمبود باعث شده که ١٠ از کمبود بيش از رسالت

  . صنعت ساختمان رکودی را تجربه کند
فزايش  قيمت تيرآهن بيش از شصت در صد در بازار افزايش يافته و از سوی ديگر ارسالتبه نوشته 

  . سرسام آور بهای سيمان هم بر ابعاد گرانی ها افزوده است
 ملی با اشاره به قرارداد تازه ای که برای اجرای پروژه های عمرانی بين دولت و بخشی از سپاه اعتماد

  . پاسداران بسته شد نوشته به اين ترتيب تير خالص در پيشانی بخش خصوصی خالی شد
ه به انعقاد اين قرارداد در زمانی که وزارت نفت و مترو نيز با امضای دو  با توجاعتماد ملیبه نوشته 

قرارداد با ارزش بيش از سه ميليارد دالری باز هم سپاه را شريک خود قرار داده بودند بايد گفت بخش 
  .خصوصی رنجور ايران، رنجورتر از هميشه به زوال نزديک می شود

به تثبيت نرخ نان در برابر مجلس خبر داده و نوشته اين ها از  از اجتماع نانوايان معترض اعتماد ملی
نمايندگان مجلس استمداد می جستند و شايد در ميانشان کم نبودند کسانی که نمايندگان همين 

مجلس به آن ها قول داده بودند که عيدی شان را بيفزايند و قيمت ها را ثابت نگاه دارند اما امروز 
  . رشناسی که با شادی های زودگذر روبروست دير نخواهد پاييدپيداست تصميم های غيرکا

 از قطعی بودن چيره بندی آب در خراسان شمالی خبر داده تصميمی که به دنبال کمبود آب خراسان
  . گرفته شده است

 بندی به   نظر خانم خانه داری را منعکس کرده که گفته است اتالف آب در زمان جيره خراسانگزارشگر
  . کنند ها طبق روال روزانه آب مصرف می يشتر از مواقعی است که خانوادهمراتب ب

 گفته روزهايی که قرار است آب قطع شود، تمام خراسانيک خانم خانه دار ديگر به نوشته گزارشگر 
  . ريزيم  کنم و در انتهای آن روز نيمی از آن را دور می ظروف خالی را از آب پر می

 صفحه اول خود خبر داده که سرانجام ميزان بدهی دولت به بانک مرکزی  در عنوان اصلیکارگزاران
  . اعالم و معلوم شد که بيست و سه هزار ميليارد تومان پول مردم در دست دولت است

، و در حالی که هنوز اين روزنامه ايرانيک هفته بعد از اعالم دادستانی تهران به رفع توقيف از روزنامه 
 دادستانی تهران تاکيد کرده است که اجرای دستور لغو توقيف  آفتاب يزدشتهمنتشر نمی شود به نو

  .  محمل قانونی نداردايرانالزم است و ادامه توقيف روزنامه 
 هيات نظارت بر مطبوعات اعالم کرده که اين هيات نه می تواند شرقدر همين حال به نوشته روزنامه 

 چنين نظری داده  ايرانداشته باشد و نه در مورد روزنامهنظری درباره توقيف و يا رفع توقيف نشريات 
 به عهده خبرگزاری جمهوری اسالمی می افتد که ايرانبه اين ترتيب ادامه توقيف روزنامه . است

صاحب امتياز روزنامه است و هفته گذشته اعالم کرده بود که تا بسته شدن پرونده مطرح شده، آن 
  . روزنامه منتشر نخواهد شد

 سه هفته پيش با گسترش نا آرامی ها در مناطق ترک نشين کشور توقيف شد و سردبير ايرانامه روزن
 و کاريکاتوريست آن نشريه مانا نيستانی که کارتون وی باعث برخوردگی ترک ها شده ايران جمعه

  .بود، توقيف شدند و به زندان افتادند
  

   خرداد29:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  ژوئن19 – ١٣٨۵ خرداد 29شنبه دو

روزنامه های امروز صبح تهران از تشنج در مجلس هنگام انتقاد از دولت خبر داده اند و :بی بی سی
گزارش هايی درباره پرونده هسته ای، مخالفت با تندروی در سرکوب تظاهرات زنان در تهران، اغتشاش 
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گروهی از استادان دانشگاه و بحث در سخنرانی هاشمی رفسنجانی در قم، انتقاد از بازنشسته کردن 
  .هايی درباره شکست تيم ملی فوتبال ايران از جمله ديگر مطالب اصلی اين روزنامه هاست

 سخنان نماينده اردبيل در مجلس که موجب عصبانيت نمايندگان هوادار دولت شد از شرقبه نوشته 
 زا و بحران آفرين و طرح جمله به اين نکته اشاره داشت که استفاده از ادبيات سياسی تشنج

که هيچ ارتباطی با منافع ملی ما (نسنجيده، نابهنگام و غير قابل توجيه مسايلی چون هولوکاست 
موضوع " حمله به ايران"چنان ترس و وحشت در دنيا را به کمک رسانه های غربی فراهم آورد که ) ندارد

  . اصلی بحث محافل سياسی دنيا شد
 مجلس، با اشاره به اين که کشور روزهای حساسی را می گذراند گفته است پيرموذن، نماينده اقليت

 مقاله و قريب به چهار ميليون تفسير و تحليل رسانه ای درخصوص حمله به ايران در ١١۶٠٠نزديک به 
  . شش ماه اخير چاپ و منتشر شده است

ثريت نمايندگان هوادار دولت  با انعکاس سخنان انتقاد آميز نماينده اردبيل که با اعتراض اکهمبستگی
 های علمی و  روبرو شد نوشته است اين نطق متفاوت نماينده اردبيل که مستند به آمار و ارقام و داده

  . کارشناسی بود جناح راست را برآشفت به طوری که با ايجاد سر و صدا در نطق او اخالل کردند
حات   ها و مصاحبه هايش دولت اصال ر نطق توضيح داده که نماينده اردبيل در دوره ششم دهمبستگی

را نيز نقد و به عملکرد آن اعتراض می کرد و در هنگام چالش دولت خاتمی با احمدی نژاد در شهرداری 
  . تهران موضع حمايت از شهردار تهران را اتخاذ کرده بود

ر تقويت اين دولت داشت اين روزنامه می افزايد که در بدو تشکيل دولت نهم، اين نماينده مجلس بنا را ب
 نژاد را برای آينده  های غيرکارشناسی دولت احمدی گيری اما به نظر اين روزنامه ظاهرا برخی تصميم 

  . نظرات خود را بيان کرده است آ ميز دانسته و نقطه  کشور مخاطره
گر پس از  مرتضی تمدن يکی از نمايندگان فراکسيون اکثريت مجلس گفته است ديکارگزارانبه نوشته 

اين لحظه ای صبر نخواهيم کرد و اجازه نخواهيم کسی ما را به ايجاد گرانی و بحران، چاپلوس پروری و 
  .ايجاد خصومت در بين قوميت ها متهم کند

گزارش تشنج در جلسه مجلس بعد از سخنان يکی از فراکسيون اقليت در انتقاد از وضعيت اقتصادی 
 را به خود اختصاص داده که در تيتر اصلی خود نوشته  اسالمیجمهوریکشور عنوان اصلی روزنامه 

  . رييس مجلس هم از گرانی انتقاد کرد
همين روزنامه در گزارش های ديگر خود از افزايش تعرفه واردات ميوه، بررسی گرانی نان و افزايش 

  . عوارض نوسازی توسط شهرداری تهران به ميزان سی در صد خبر داده است
م در عنوان اصلی خود از قول معاون وزارت بازرگانی خبر داده که تعرفه واردات ميوه بيست  هکارگزاران

  . برابر افزايش يافته است
 خبر داده که نرخ سود تسهيالت در بانک های خصوصی و موسسات اعتباری از سوی شورای کيهان

مالی و اعتباری ملزم به  درصد تعيين شد که در نتيجه بانک های خصوصی و موسسات ١٧پول و اعتبار 
  .کاهش نرخ سود تسهيالت شدند

 به نقل از وزير خارجه در صدر اخبار خود نوشته به درخواست اروپا بسته پيشنهادی را آفتاب يزد
  . محرمانه نگاه می داريم 

 همين روزنامه در سرمقاله خود با محرمانه ماندن بسته پيشنهادی اروپا مخالفت کرده و با موارد ديگری
که رسانه های جهانی گزارش ها و نمونه هايی از اين دست را منعکس می کنند پرسيده کدام 

  مصلحت چنين اقتضا می کند؟
چهار روز بعد از تظاهرات زنان در ميدان هفت تير تهران که بنا به گزارش ها با خشونت ناتمام ماند و عده 

 رييس دادگستری تهران گفته است با يزدآفتاب کثيری دچار ضرب و شتم و دستگير شدند، به نوشته 
  . برخوردهای سخت در تظاهرات موافق نيستيم

 ضمن اشاره به اين که تجمع ها بايد مجوز داشته باشد گفته است آفتاب يزدعليرضا آوائی به نوشته 
  .با اين حال برخورد سخت و گرفتن موبايل افراد در وظيفه نيروی انتظامی نيست

 از اندوه شکست تيم همبستگیيس سابق سازمان ورزش کشور در سرمقاله محسن مهرعليزاده ري
ملی فوتبال کشور در مسابقات جام جهانی نوشته و ضمن تجليل از قهرمانان فوتبال، شکست تيم را 

  . حاصل ضعف مديريت دانسته است
فتاد تاثير  مسايلی که در ماه های گذشته در فدراسيون فوتبال اتفاق اهمبستگیبه نوشته سرمقاله 

نشدنی تيم ملی داشت و اختالفات مديريت ارشد تربيت  به سزايی در مشکالت سنگين و فراموش 
  . های ناپسند جشن پرواز از خاطر مردم پاک نشده است بدنی با رييس فدراسيون و صحنه
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