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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( ایران و دولتهای بزرگرژیم

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

  تابندی را بر نمی امت اسالمميمستکبران قدرت عظ/  ما نداردی برای ادهی فاچي هکای با آمرمذاکره
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢٧ -١٣٨۵ تير ۶ سه شنبه

 یبندی جمهور سنگال پاسي رئداری صبح امروز در دی رهبر معظم انقالب اسالمی اهللا خامنه اتی آحضرت
 ی و اقتدار ملتهاشرفتي ساز پنهي زمی را به اتحاد امت اسالمی اسالمی مسئوالن کشورهایعمل

 دو کشور ی شدن موافقتنامه هایی اجرای و سنگال برارانی جمهور ایمسلمان خواندند و از توافق روسا
 . کردندیابراز خرسند

 عالقه ی و مردمري با تدبی مسئوالنی با ثبات و دارای سنگال را کشورشانی، ا"مهر"ی گزارش خبرگزاربه
 ی همکاری برارانی ای اسالمی جمهوریدانستند و بر آمادگ)  السالمهميعل (امبري پتيمند به اهل ب

 . کردنددينگال تاک با سیاني و بنعيوس
 مستکبران، ی های خواهادهی را در مقابل توطئه ها و زرانی ملت ایستادگی ا،ی انقالب اسالمرهبر

 در رانیا:  بر شمردند و خاطر نشان کردندیرانی فراوان جوانان ای استعدادهاییباعث بروز و شکوفا
 است د دانشمندان جوان خوی معجزه آسایشرفتهاي شاهد پ،ی گوناگون علمی هایرشته ها و فناور

 نمونه بارز ،ی کشور خارجچي ، آن هم بدون کمک گرفتن از هی هسته ای به دانش و فناوریابيکه دست
 .دی آی به شمار مشرفتهاي پنیا

ما درباره :  کردند و افزودندیادآوری ی حل مساله هسته ای را برارانی توان ا،ی اهللا خامنه اتی آحضرت
 مي کنی کس مذاکره نمچي با هی فناورنی و استفاده از ای هسته ایه فناور بافتنیحق مسلم دست 

 حاضر به یجهان ی هاني بشناسد درباره کنترل ها، نظارت ها و تضمتي حق ما را به رسمنیاما اگر ا
 . فراهم شده استزي نی مذاکراتني چننهي که زمميمذاکره هست

 فشار آوردن به کشورها، یاز بحث مذاکره برا ی جهانی با اشاره به سوء استفاده قدرت هاشانیا
 .می مذاکره ندارنی به ایازي ما ندارد و ما نی برای ادهی فاچي هکایمذاکره با آمر: افزودند
 دیي و تاستهايوني و صهکای در مقابل توقعات آمری اسالمی کشورهایستادگی ا،ی انقالب اسالمرهبر

 بر شمردند و با اشاره به موضع ی امت اسالمتیقو و باعث تی ضروری را امررانی ایحقوق هسته ا
 شود و یم لي تشککی نزدندهی که در آقای آفرهیاجالس سران اتحاد:  افزودندنهي زمنیخوب سنگال در ا

 . استی موضعني اتخاذ چنی برای در آن شرکت خواهد کرد، فرصت خوبرانی ای اسالمی جمهورسيرئ
 از کی و سرنوشت هر ی متقابل سرنوشت امت اسالمرياث با اشاره به تی اهللا خامنه اتی آحضرت

 به ی شاهد ظهور امت اسالمستنديمستکبران حاضر ن:  مسلمان خاطر نشان کردندیکشورها و ملتها
 ی همه تالش خود را برایستيوني صهمی و رژکای علت آمرني باشند به همی جهانميعنوان قدرت عظ

 نی ایاري با هوشدی بای اسالمی و مسئوالن کشورهارندي گی در جهان اسالم به کار می افکنرقهتف
 . کنندیتالشها را درک و خنث

 ی جمهور سنگال با ابراز خرسندسي حضور داشت، رئزي جمهور نسي نژاد رئی که دکتر احمدداری دنی ادر
 یرد با اجرا کیدواري نژاد را کامال مثبت خواند و ابراز امی احمدی مذاکرات با آقاران،یفراوان از سفر به ا

 . داکار مستحکم تر شود- دو کشور، روابط تهران یموافقتنامه ها
 دانست و با اشاره به امکانات ی و سنگال را دو عضو موثر سازمان کنفرانس اسالمرانی واد، اعبداهللا

 ني جهان اسالم در مسائل بیرگذاري تاثشی و افزایاقتدار امت اسالم: فراوان جهان اسالم گفت
 که است جهان اسالم ی و اتحاد و همکاری اسالمی مسئوالن کشورهایاسي اراده سازمندين ،یالملل
 در سنگال، ی عضو سازمان کنفرانس اسالمی سران کشورهاندهی مساله در اجالس آنی به امیدواريام

 . شودیتوجه جد
 هسته یانرژ استفاده از ی برارانی کشور از حق انی اتی با اعالم حماني جمهور سنگال، همچنسيرئ
 . حل و فصل شودکيپلماتی دی موضوع در روندنی کرد ایدواري ابراز ام،یا

 رانی ای حضور بخش خصوصشی خواند و افزای گذارهی سرمای برای را قاره مستعدقای واد قاره آفرعبداهللا
  . سنگال خواستار شدژهی قاره و به ونیرا در ا

  
  .شد وي ايران را خواستارمحمد البرادعي تعليق غني سازي اورانيوم از س

  ٢٠٠۶ ژوئن ٢٧ -١٣٨۵ تير ۶سه شنبه 
از خبرگزاري آويت، محمد البرادعي، دبيرآل  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

از سوي حزب سوسيال دموآرات آلمان در مقر اين حزب  المللي انرژي اتمي در نشستي آه آژانس بين
يي جهت  تا ضمن تعليق برنامه غني سازي اورانيوم از انرژي هسته ايران خواستدر برلين برگزار شد از 

  .استفاده آند اهداف صلح آميز
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 را 1 + 5و پذيرش پيشنهادات آشورهاي  البرادعي همچنين همكاري تهران با جامعه بين المللي
  .خواستار شد

  .عي در جهان را خواستار شدهاي آشتار جم سالح يي و تمامي وي هچنين از بين بردن سالح هسته
خلع سالح و قانون منع توسعه و تكثير  صلح از طريق"البرادعي در اين نشست آه تحت عنوان 

ها و تحوالت آژانس بين المللي انرژي اتمي و  دستاورد اي از برگزار شد، گزيده" يي هاي هسته سالح
  .باشد بيان آرد ايش ميه ي فعاليت مشوق آن جهت ادامه آميز آه مفاهيم انساني و صلح

يي با تكثير  به توسعه و تكثير سالح هسته وي از آشورهاي مختلف جهان خواست تا به جاي پرداختن
  .آن مبارزه آنند

يي در جهان پس از پايان دوره جنگ  رقابت هسته دبيرآل آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به
اي بين آشور ما هنوز اين پديده در  هاي هسته ان رقابتزم ها از متاسفانه با گذشت سال: سرد گفت
اي   هزار آالهك هسته27شود و به عنوان مثال روسيه و آمريكا حداقل  مي هاي جهان شاهد بين آشور
  .دارند در اختيار

خارجه و آلمان نيز آه در اين نشست حضور داشت بار  ماير، وزير امور از سوي ديگر فرانك والتر اشتان
  . تكرار آرد1 + 5هاي  بر پذيرش پينشهاد آشور درخواست خود را از ايران مبنيديگر 

  .بي پايبند شد هاي هسته گسترش سالح وي همچنين از تهران خواست تا به پيمان منع توليد و
اي تاآيد آرده و  هاي هسته تصادف اروپا و برسالح وزير امور خارجه آلمان همچنين برضروت ايجاد مرآز

  .يي در جهان هشدار داد سالح هسته هاي مرگ بار رقابت ه پيامدنسبت ب
  

آشورهاي عضو گروه هشت در نشست  ي ي روسيه اظهار آرد آه وزيران امور خارجه وزير امور خارجه
  .خواهند آرد يي ايران را بررسي ي هسته شان برنامه الوقوع قريب

  ٢٠٠۶ ژوئن ٢٧ -١٣٨۵ تير ۶سه شنبه 
از خبرگزراي نووستي، سرگئي الوروف، وزير امور  به نقل) ايسنا(ي دانشجويان ايران به گزارش خبرگزار

رييس جمهور اين آشور با اعضاي هيات دولت اطالع داد که در  ي خارجه روسيه روز دوشنبه در جلسه
کشورهاي عضو گروه هشت که روز هشتم تير ماه سال جاري برگزار  ي ديدار وزيران امور خارجه

  .با تروريسم و قاچاق مواد مخدر نيز مورد بررسي قرار خواهند گرفت ي مبارزه مسالهشود،  مي
ي  ي خدمات چرخه المللي ارايه ايجاد مراکز بين ي بر روي ايده«چنين گفت آه در اين نشست  وي هم

  «.يي نيز کار خواهد شد سوخت هسته
 مسايلي که مورد بررسي قرار خواهند ديگر از الوروف از مبارزه با قاچاق مواد مخدر به عنوان يكي

  .گرفت، نام برد
ي  که در اين ديدار، در آنار بررسي مساله وزير امور خارجه روسيه در بخش ديگري از سخنانش گفت

 نيز مطرح خواهند  افغانستان، کوزوو و شبه جزيره کره يي ايران، اوضاع در خاور نزديک، عراق، هسته
  .شد

شده عمال مورد توافق قرار گرفته است، اما با  س اسناد مربوط به مسايل ذآري وي، پيش نوي به گفته
مداوم در حال تغيير است، اين امكان وجود دارد آه اين موارد نيز  در نظر گرفتن اين که اوضاع به طور

 .برگزاري نشست تغيير داده شوند بالفاصله پيش از
  

  قابل تصور استري غشنهادهاي پاسخ به پی برارانی ای اعالم شده از سوخیتار :ری مانیاشتا
  ٢٠٠۶ ژوئن 26 - ١٣٨۵ تير 5شنبه دو
 ی برارانی به اشنهادي قابل تصور است که شش کشور ارائه دهنده پري امور خارجه آلمان گفت غریوز

 . مرداد منتظر بمانند 31 آگوست 22پاسخ تا 
 ی سالح هارينفرانس مربوط به منع تکث کهي امور خارجه آلمان در حاشری مهر، وزی گزارش خبرگزاربه

 . کرده استافتی را درشنهادي پنی دو هفته است که ارانیا:   افزود ترزی  در گفتگو  با رویهسته ا
 در تهران ی بزوددوارمي گفت امرانی جمهور اسي نژاد رئی محمود احمدري با اشاره به اظهارات اخیو

 .مي آگوست منتظر بمان22که  ما تا  توانم تصور کنم یمن نم.  اتخاذ شودیميتصم
 از پنج کشور یندگی را به نمایشنهادي اروپا پهی اتحادی خارجاستيمسئول س"  سوالناریخاو" ژوئن 6 در

 . ارائه دادرانی بعالوه آلمان به اتي امنیعضو دائم شورا
 تیست که با جد است اما تهران گفته ای ابهاماتی داراشنهادي پنی اعالم کرده است که ارانی اگرچه

 . باشدی مشنهادي پنی ایمشغول بررس
  پاسخ شنهادي پنی به اعتری خواسته اند تا هر چه سررانی از ای غربی کشورهای برخني حني همدر

 از نشست سران شي معقوالنه است از تهران خواسته تا پشنهادي پنی که اهي توجنی با اکایدهد و آمر
 . گروه شش ارائه دهدی هسته اشنهاديبه پ ی پاسخهي گروه هشت در روسیکشورها
 سمت نی به ای در تهران که به تازگسي انگلريسف"  آدامزیجفر" فرانسه اعالم کرد که ی خبرگزارامروز

"  نژادیمحمود احمد" از رانی جمهور اسي استوارنامه خود به رئیمنصوب شده است در هنگام اعطا
 . پاسخ دهندشنهادي پنیخواسته است تا تهران زودتر به ا

 . شده بودرانی ای سازنده از سوی کنفرانس خواستار پاسخنی در خود اشتري پزي نری مانیاشتا
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 کی تواند به ی مرانی ای کرد که عدم حل موضوع هسته ای ابراز نگرانني امور خارجه آلمان همچنریوز
 به انصراف زي را ننيالت یکای آمری روند کشورهانی ای در منطقه منجرشود و به گفته ویرقابت هسته ا

 . کندی مقی تشوی اتمیاز کنار گذاشتن برنامه ها
 رانی تفاهم با اکی به دني رسی در راستای تالش جامعه جهانی برای اصلزهي ها را انگی نگراننی  ایو

 . کشور خواندنی ایدر ارتباط با برنامه هسته ا
 بي کنفرانس را ترتنی دموکرات که الاي حزب سوسنی ارکليدب" لیهوبرتوس ها" و سيرئ" کورت بک"

 نشست حضور نی در ای اتمی انرژی المللني کل آژانس بریمد" یمحمد البرادع"داده بودند به همراه 
 .داشتند

 اعتماد نی ادی کشور بانی و اميستي نی هسته احاتي مسلح به تسلرانی اکیما خواستار :  گفت زي نبک
  کند که قصدجادیرا دوباره ا

 . سالحها را نداردنین به ا شدمجهز
 ی هاشرفتي از پی المللني خلع سالح بی براشتري بی تالش های ضمن درخواست برازي نیالبرادع

 . در چند سال گذشته انتقاد کردنهي زمنیاندک در ا
 . انتقاد کردی هسته اشی آزماماني خاطر توقف پزبهي نکای آمری  از سناني همچنیو

 که ان ی به عنوان سه طرف-لیيپاکستان ، هند ، و اسرا:  گفت ی تیه ان پ دربارني همچنری مانیاشتا
 ) ی تیان پ( موسوم به  ی هسته ای سالح هاري به معاهده منع تکثدی با- را امضا نکرده اندی تیپ
 .وندنديبپ
 تنها راه متضمن جهانشمول ی تی را در معاهده ان پلیي پاکستان ، هند ، و اسراتی عضوشتري پیو

  . کرده بودفي توصی هسته ای سالح هاري ممانعت از تکثی معاهده براکی شدن
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

  .گذاشت ها زخمي برجاي  آشته و ده50دو انفجار در حله و بعقوبه، نزديك به 
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢٧ -١٣٨۵ تير ۶سه شنبه 

نقل از پايگاه اينترنتي المحيط ، در انفجار يك بمب در   به )ايسنا(ايران به گزارش خبرگزاري دانشجويان 
 تن آشته و 30ي شيعه نشين حله واقع در جنوب بغداد، دست آم  منطقه نزديكي يك بازار شلوغ در

  .شدند  تن زخمي17بيش از 
كيالت القاعده شدن ابومصعب الزرقاوي رهبر تش ترين حمالت تروريستي پس از آشته اين يكي از شديد

  .شود در عراق محسوب مي
ي  يك موتور بمب گذاري شده در يك بازار در منطقه از سوي ديگر، يك مقام وزارت آشور عراق از انفجار

  .خيرنبات از توابع بعقوبه خبر داد
هايي نيز  اين مقام عراقي تاآيد آرد آه خسارت . مجروح بر جاي گذاشت20 آشته و 18اين حادثه نيز 

  ي اين محل، منطقه وارد شد و نيروهاي امنيتي عراق با محاصره هاي تجاري اين  برخي از ساختمانبه
  .بيمارستان انتقال دادند مجروحان را به

  .خوابگاهشان در بغداد ربوده شدند  دانشجو از10: خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد
 تن 10ي آراده در بغداد حمله آرده و  دانشجويان در منطقه مردان مسلح سوار بر پنج خودرو به خوابگاه

  .از دانش آموزان را ربودند
گذاري شده نزديك خودروي گشتي  انفجار خودروي بمب چنين وزارت آشور عراق اعالم آرد آه در اثر هم

  .سرباز عراقي آشته شدند ي عامريه پنج ارتش عراق در منطقه
خود را در مرآز ايست و بازرسي پليس منفجر  يه، يك عامل انتحاريي السيد از سوي ديگر، در منطقه

  .آشته شدند آرد آه در اثر آن سه نيروي آماندوي پليس
ي سني پارلمان عراق نيز محافظ وي  نماينده ي مردان مسلح به خودروي عدنان الدليمي در حمله

  .آشته شد
وگو با  يي در خاورميانه و آسياي مرآزي، در گفتآمريكا از سوي ديگر، ژنرال جان ساتلر ناظر تفنگداران

هاي  ها در استان االنبار، آاهش نيرو  با توجه به شدت خشونت :آرد ي نيويورك تايمز تاآيد روزنامه
  .رسد استان طي سال آينده بعيد به نظر مي آمريكايي در اين

 هزار نيروي مستقر در عراق 127آمريكايي از مجموع   هزار نيروي28وي با اشاره به استقرار حدود 
اقتصادي در اين استان سني نشين نسبت به ديگر مناطق  پيشرفت امنيتي، سياسي و: تصريح آرد

  .عراق بسيار ضعيف بوده است
هاي آمريكايي در  هرگونه طرح جهت آاهش نيرو توني اسنو، سخنگوي آاخ سفيد نيز نسبت به وجود

  .عراق هشدار داد
هاي آمريكايي در عراق با اموري  آاهش نيرو :گفت خاطر نشان آرد اران سخن ميوي آه در جمع خبرنگ

رسد؛ ولي در حال بررسي آن  آن دشوار به نظر مي مرتبط است آه هم اآنون درشرايط آنوني تحقق
 .هستيم

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
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   تيرماه6:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژوئن ٢٧ -١٣٨۵ تير ۶سه شنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران به بررسی وظايف شورای تازه تاسيس راهبرد روابط :بی بی سی

خارجی پرداخته درباره گرانی کاال ها و خدمات گزارش ها نوشته و از خاموشی و کمبود آب در شهرهای 
  .مختلف کشور خبر داده اند

رسی وظايف شورايی برخاسته اند که روز گذشته با  در عنوان های اصلی خود به برخراسان و شرق
  . حکم رهبر جمهوری اسالمی به رياست کمال خرازی تشکيل شد

 يک عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در ارزيابی خود از ايجاد خراسانبه نوشته 
تواند با  ورا می  افزاری است و اين ش شورای راهبردی روابط خارجی گفته است وظايف اين شورا نرم

. تحليل اوضاع جهان راهبردهای الزم برای پيشبرد سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران را ارايه دهد
  . وزارت خارجه هم وظايف سخت افزاری دارد

 و ديگر روزنامه های هوادار دولت هيچ گزارشی درباره شورای تازه تاسيس شده رسالت، کپهان
  .ندارند
ی که هفته گذشته خبر از آن داده بود از مسئوالن پرونده هسته ای خواسته  به استناد سندکيهان

مذاکرات خود را با اروپا قطع کنند و اعالم دارند که تنها در صورت تعليق فعاليت هسته ای آمريکا، 
انگليس، فرانسه و آلمان حاضر به مذاکره با آنها هستند و مادام که آژانس به اين خواسته مشروع و 

 را به حالت تعليق درآورده و NPTنونی جمهوری اسالمی ايران تن نداده است، حضور ايران در حق قا
  .  کشور ديگر به فعاليت هسته ای خود ادامه دهند۴۵مانند 

 با اشاره به اينکه هميشه خواستار خروج ايران از ان پی تی بوده کيهانحسين شريعتمداری مدير 
يد، الاقل بدون فوت وقت، عضويت کشورمان را به داليل متقن و نوشته حاال که حاضر به خروج نيست

  . منطقی پيش گفته به حالت تعليق درآوريد
 از وجود سندی خبر داده بود که بر اساس آن آژانس بين المللی انرژی کيهانيک هفته پيش روزنامه 

کثريت کشورهای جهان اتمی کشورهای مختلف دنيا را تقسيم بندی کرده و نشان داده بود که در مورد ا
  . همانند ايران نمی توان به تاکيد گفت که فعاليت های تسليحات هسته ای در آنها وجود ندارد

 نوشته محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، در جمع اعضای کابينه اعالم کرد که امسال حتی کيهان
  .زوده شوديک ريال نيز نبايد به قيمت اجناس و کااليی که دولت متکفل آن است، اف

 در عنوان اصلی خود نوشته سخنگوی دولت گرانی را تکذيب کرد و گزارش کرده که همبستگی
غالمحسين الهام در ديدار هفتگی با خبرنگاران با سئوال هايی درباره تورم، بيانيه اقتصاددانان، 

 ها تاکيد  ايش قيمتتصميمات دولت در رابطه با بنزين، فوالد، سيمان روبرو شد و با رد نقش دولت در افز
  .  ها را تکذيب کرده است عيه صادر و افزايش قيمت کرد که دولت حتی در اين رابطه اطال

 توضيح سخنگوی دولت در زمانی به گوش ها می رسد که مجلس برای همبستگیبه نوشته 
  .رسيدگی به همين موضوع تشکيل جلسه داده است

 ها و نوسانات شديد برق در استان خوزستان باعث  خبر داده که خاموشیجمهوری اسالمیروزنامه 
نارضايتی شديد مردم شهرهای اين استان شده است به گونه ای که برخی از امامان جمعه شهرهای 

خوزستان در اعتراض به اين مشکالت به وزارت نيرو هشدار دادند و خواستار اعمال مديريت صحيح در 
  . توليد و توزيع برق در خوزستان شدند

ه نوشته اين روزنامه مشکالت آب و برق در خوزستان در تابستان سال جاری به شکل کم سابقه ای ب
  . خود را نشان داده است 

گانه خراسان و همچنين استان  های سه  شهر در استان٣۵ خبر داده که همبستگیدر همين حال 
  . مبود آب هستندهای سيستان و بلوچستان، کرمان، يزد و هرمزگان در شرايط عادی دچار ک

شهر کشور نيز ٧٠ تا۶٠به نوشته اين روزنامه يک مقام دولتی در شرکت آب و فاضالب کشور گفته بين
آبی در اين شهرها طرح  در زمان پيک مصرف آب دچار مشکل کم آبی هستند که برای مقابله با کم 

بهينه آب در حال اجراست  شکنی و مديريت مصرف  ها، کف جايی چاه  های ضربتی مانند حفر و جا به 
  .گرچه کافی نيست

 گفته های رييس سازمان ميراث فرهنگی و جهانگردی را منعکس کرده که در مصاحبه ای با يک کيهان
  . نشريه ترک گفته است استفاده از حجاب در ايران آزاد است

 توانم روسری ام را ، خبرنگار روزنامه صباح چاپ آنکارا از رحيم مشايی پرسيده آيا میکيهانبه نوشته 
  .بله اينجا ايران آزاد است: بردارم، معاون رييس جمهوری گفته است

 معاون رييس جمهوری گفته است در ايران استفاده از حجاب بدون اجبار است و هيچ کيهانبه نوشته 
. اين يک انتخاب کامال شخصی است. فشاری از طرف حکومت در استفاده از حجاب اعمال نمی شود

  . شما در ايران از روسری و حجاب استفاده نکنيد هيچ مقام دولتی به شما تذکری نخواهد داداگر 
 از قم خبر داده که اظهارات رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری از جمهوری اسالمیروزنامه 

رده اند جمله موضوعات مورد بحث در جلسه مراجع عظام تقليد بوده که از چنين اظهاراتی ابراز نگرانی ک
  .به ويژه آن چا که به خبرنگار گفته است دوران اسالم سپری شده و دوران علم جای آنرا گرفته است

 خبر داده رئيس و يکی از اعضای کميسيون فرهنگی مجلس درباره اظهارات منتشر شده رييس کيهان
ته است اگر اين ميراث فرهنگی و گردشگری اعالم کردند منتظر اقدام دولت هستيم و عماد افروغ گف
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اظهارات و مطالب منتشر شده صحت داشته باشد چنين شخصی صالحيت اين مسئوليت سنگين را 
  .ندارد و بايد هرچه زودتر برکنار شود

  
   تيرماه5:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ ژوئن 26 - ١٣٨۵ تير 5شنبه دو
کرات وزير خارجه ترکيه در تهران روزنامه های صبح امروز در عنوان های بزرگ خود از مذا:بی بی سی

خبر داده و بر اساس آن اظهار اميدواری کرده اند که مذاکرات هسته ای و گفتگوهای ايران و آمريکا با 
و در مطالب ديگر به مساله گرانی و تورم، مخالفت مجلس . ميانجی گيری انکارا به نقطه مطلوبی برسد
ه ارزی، هشدار درباره فاجعه زيست محيطی در درياچه با طرح دولت درباره تغييرات در صندوق ذخير

اروميه و اعتراض گروه های مختلف به دستگيری يک نماينده جنبش دانشجويی در مجلس گذشته 
  .پرداخته اند

روزنامه های امروز بدون هيچ تحليلی خبر از حکم آيت اهللا خامنه ای برای تشکيل شورای راهبردی 
ال خرازی، وزير خارجه سابق، به رياست آن منصوب شده و علی اکبر روابط خارجی داده اند که کم

واليتی از وزيران خارجه قبلی، محمد شريعتمداری،علی شمخانی، وزيران بازرگانی و دفاع دولت سابق، 
و محمد حسين طارمی اعضای آن را تشکيل می دهند و مدت ماموريت آنان پنج سال تعيين شده اما 

  . اهبردی روابط خارجی چه وظايفی به عهده داردمشخص نيست که شورای ر
سه روز بعد از تاکيد محمود احمدی نژاد بر اينکه جواب بسته پيشنهادی اروپا آخر مرداد ماه فرستاده 

خواهد شد، خراسان در صدر گزارش های خود از زبان علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی، 
  . دهيم  پاسخ می 5 + 1هادی نوشته در اولين فرصت به بسته پيشن

 آقای الريجانی پس از ديدار با عبداهللا گل، وزير خارجه ترکيه، تعيين زمانی برای پاسخ شرقبه گزارش 
گويی به اروپايی ها را رد کرده و گفته است نه، بحث مهلت مطرح نيست، زيرا به طور طبيعی بررسی 

  .های تشکيل شده زمانبر است پيشنهادی توسط کميته
 فرستند و به  های متفاوتی می  نوشته سخنگوی وزارت خارجه گفته است آمريکايی ها پيام جام جم
  . رسد ميان مسئوالن آمريکايی انسجام وجود ندارد نظرمی

حميد رضا آصفی به نوشته اين روزنامه به عنوان مثال به اظهارات جان بولتون، نماينده آمريکا در سازمان 
ای ايران را گيج کننده خوانده بود و می نويسد اتفاقا  های هسته   که که پيامملل متحد، اشاره کرده

  .  ايم های ما بسيار روشن و شفاف است و از ابتدا نيز به همين شکل روشن و شفاف عمل کرده پيام
 با چاپ عکسی که وزير خارجه ترکيه را دست در دست دبير شورای عالی امنيت ملی ايران آفتاب يزد
ی دهد از قول علی الريجانی نوشته کشورهايی که با دو طرف دعوا رابطه خوبی دارند می نشان م

  .توانند حاللی برای مشکالت باشند
اين روزنامه در کنار همين گزارش از قول حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه، نوشته نگرانی غرب 

  . را برطرف می کنيم
 است که بر باالی گزارشی از ديدارهای وزير خارجه لیاعتماد م عنوان بزرگ 5 + 1بررسی بسته 

  .ترکيه از تهران نقش بسته است
 در صدر اخبار خود از توافق در خصوص قيمت بنزين، آب و آرد خبر داده و نوشته در جلسه دنيای اقتصاد

شب تعدادی از اعضای اقتصادی دولت و نمايندگان سرشناس و اصولگرای مجلس بر سر تعيين  شنبه 
  . تکليف بنزين توافق حاصل و قرار بر اين شد که خبر آن با تصويب در هيات دولت اعالم شود

بندی و دونرخی شدن فرآورده های سوختی کامال  به نوشته اين روزنامه با اين توافق ها سهميه 
  . منتفی شده است

ای با   جلسه  حاکی است که رييس کميسيون اقتصادی مجلس از برگزاریدنيای اقتصادخبر ديگر 
 آب و آخرين وضعيت قيمت آرد صنفی و صنعتی و سهميه  های مسووالن ذيربط در خصوص نرخ تعرفه 

  . بندی آن در روز شنبه خبر داد که در آن توافقات بسيار مهمی حاصل شد
 خبر داده که طرح نمايندگان مجلس تبديل حساب ذخيره ارزی به صندوق ذخيره ارزی تصويب کيهان
  . نشد

ين طرح که با موافقت دولت در قالب طرح يک فوريتی اصالح ماده ای از قانون برنامه چهارم توسعه تهيه ا
  . شده بود قبال در کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم رد شده بود

حساب ذخيره ارزی که در زمان دولت پيشين تشکيل شد به قصد آن بود که اضافه درآمد حاصل از 
 و به کارهای زير بنايی اختصاص يابد اما دولت جديد همزمان با مصرف اين فروش نفت مصرف نشود

  .بودجه در نظر داشت که با تبديل حساب به صندوق مصرف ارز موجود در آن را برای دولت آسان تر کند
 گزارشی دارد درباره جلسه ای در اعتراض به بازداشت موسوی خوئينی نماينده سابق اعتماد ملی

م شرکت در تظاهرات زنان دستگير شده است جلسه ای که به نوشته اين روزنامه مجلس که هنگا
همه طيف های سياسی و فرهنگی در آن حاضر بودند و همه از مهندس موسوی که در چهار سال 

نمايندگی مجلس پی جوی کار زندانيان بود، تجليل کرده و سختی امروز را حاصل تالش های ديروز وی 
  . دبرای آزادی خواندن

 در اين جلسه به جز سياسی ها و روزنامه نگاران اعضای سنديکای شرکت اعتماد ملیبه نوشته 
واحد اتوبوسرانی و خانواده دانشجويان زندانی هم از تالش های مهندس موسوی ياد کردند و احمد 
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 از زندانيان  تير به اعدام محکوم شده بود، به ياد آورد که بعضی١٨باطبی، زندانی سياسی که در وقايع 
  . سياسی وی را همدست زندانبانان می دانستند اما او با مهربانی با آن ها گفتگو می کرد

 برای اعتراض به بازداشت مهندس اعتماد ملیجلسه مجمع ادوار نمايندگان مجلس به نوشته 
  .موسوی خوئينی تشکيل شده بود

حيطی قرار گرفته و ظهور لکه های سفيد  خبر داده که درياچه اروميه در آستانه فاجعه زيست مجوان
در بستر اين درياچه نشان از انباشت بلورها و تشکيل توده های بزرگی از نمک دارد که با توجه به کمی 
عمق درياچه در عين غم انگيز بودن عاليم يک فاجعه زيست محيطی است که بزرگترين پهنه آبی فالت 

  .ايران را تهديد می کند
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