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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
  

  گروه هشت ضرب االجل تعيين نكرده است: آصفى 
  ٢٠٠۶ يه ژوئ2  - ١٣٨۵ تير 12شنبه  دو 

هر چند تنها دو روز تا پايان فرصت اعالم شده گروه هشت به : نيلوفر منصوريان،  شرقگروه سياسى
 باقى مانده اما مقامات ايران همچنان ۵+١براى پاسخ به پيشنهادات آشورهاى گروه )  تير١۴(ايران 

تاآيد دارند آه ضرب االجلى براى پاسخگويى تهران تعيين نشده است و بر موضع خويش مبنى بر پاسخ 
موضعى آه روز گذشته سخنگوى وزارت امور خارجه نيز مجددًا . وپا در ماه آينده پافشارى مى آنندبه ار

وزراى خارجه » . پاسخ مى دهد۵+١ايران ماه آينده به پيشنهادات گروه «بر آن تاآيد آرد و گفت آه 
هشت آشور بزرگ صنعتى جهان حدود يك ماه پس از سفر خاوير سوالنا مسئول سياست خارجى 

 پنجشنبه گذشته در مسكو پايتخت ۵،+١اتحاديه اروپا به ايران براى تحويل بسته پيشنهادات گروه 
روسيه در نشستى مقدماتى جهت برگزارى نشست سران گروه هشت در سن پترزبورگ روسيه البته 

ه پاسخ  تيرما١۴با محوريت ايران گردهم آمدند و در بيانيه اى از تهران خواستند آه تا روز چهارشنبه 
مثبت يا منفى خود را به مجموعه پيشنهادات پنج آشور عضو دائم شوراى امنيت به همراه آلمان اعالم 

آنها همچنين در بيانيه خود از فقدان پاسخ رسمى ايران به پيشنهادات مثبت اروپا ابراز نااميدى . آند
 با اين حال منوچهر متكى وزير .آرده و از انتظار خود براى پاسخ شفاف و قاطع تهران سخن گفته بودند

امور خارجه آه آن زمان در نيويورك مقر سازمان ملل حضور داشت ضرب االجل تعيين شده از سوى گروه 
اين همان زمانى است آه از سوى . هشت را رد آرد و گفت آه پاسخ تهران مردادماه اعالم خواهد شد

ويى ايران به بسته پيشنهادات اروپا اعالم محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى به عنوان تاريخ پاسخگ
واآنش هايى آه از نگرانى  . شده است و البته بالفاصله نيز واآنش مقامات ارشد اروپايى را برانگيخت

جامعه بين المللى مبنى بر توان توليد سالح هسته اى ايران ناشى مى شود و اعالم زمانى ديرهنگام 
با اين وجود حميدرضا . ايران هر روز به اين نگرانى ها دامن مى زندبه مجموعه پيشنهادات اروپا از سوى 

آصفى سخنگوى وزارت خارجه نيز همچون منوچهر متكى وزير امور خارجه و على الريجانى دبير شوراى 
عالى امنيت ملى روز گذشته اظهار داشت آه بحث ضرب االجل اصًال مطرح نيست و فكر مى آنيم اين 

او با بيان اينكه هنوز آار . ازنده نيست و هيچ آمكى به حل مسئله نمى آندقبيل مباحث اصًال س
بررسى آميته هاى مذآور به نتيجه نرسيده است چنين ادامه داد آه آميته هاى مربوطه پس از 

آه اروپايى «آصفى بر اين نظر است .  و نيل به نتيجه مورد نظر آن را اعالم مى آنند۵+١بررسى بسته 
ت به آن معنا ضرب االجلى براى ايران مشخص نكرده اند و در اخبار ديدم آه از قول برخى ها و گروه هش

مقامات آشورهاى غربى آمده بود آه انتظار داريم ايران خيلى زود پاسخ ما را بدهد و البته يك ماه ديگر 
  ».خيلى زمان ديرى نيست و به محض آنكه به نتيجه برسيم آن را اعالم خواهيم آرد

  ديگر پاسخ مى دهيمماه •
از آنجا آه يك ماه ديگر يعنى دومين ماه تابستان جارى از سوى رئيس جمهورى به عنوان زمان پاسخ 

 خرداد توسط سوالنا به ايران ارائه شد اعالم شده است تاريخ دقيق اين ١۶ايران به پيشنهاداتى آه 
 مى دهد، اما به گفته آصفى پاسخگويى همچنان يكى از مهمترين پرسش هاى خبرنگاران را تشكيل

او ديروز در نشست هفتگى اش با خبرنگاران با بيان اينكه پاسخ در . زمان دقيق آن مشخص نيست
مردادماه خواهد بود، مجددًا بر پايان آار آميته ها براى اعالم جواب به طرف مقابل تاآيد آرد و سپس 

 پيشنهاداتشان از سوى ايران بايد قدردان مانند هفته قبل گفت آه اروپايى ها به دليل بررسى دقيق
  .باشند

  پاسخ به نگرانى ها• 
در ادامه از سخنگوى وزارت امور خارجه درباره موضع اخير آشورهاى گروه هشت در قبال ايران مبنى بر 

ما اين قبيل تعابير را سازنده نمى دانيم و : يأس آور بودن موضع تهران سئوال شد آه او چنين پاسخ داد
ا را دعوت مى آنيم تا منتظر پاسخ ما در ماه آينده باشند، چون ما هنوز پاسخى نداده ايم آه آنه

) ۵+١( عضو دائم شوراى امنيت به همراه آلمان  ۵البته آصفى محور پاسخ تهران به . نااميدآننده باشد
اعتقاد او به را منافع و حقوق آشور و در آنار آن پاسخ به نگرانى هاى طرف مقابل ذآر آرد آه به 

  . معناى فدا شدن منافع ايران نخواهد بود
  بررسى پيشنهادها زمان مى خواهد • 

 يكى ديگر از سئوال هاى روز ۵+١خريدن وقت به عنوان يك تاآتيك از سوى ايران براى پاسخ به گروه 
ان در پى هرچند آه سخنگوى وزارت خارجه هفته پيش نيز اعالم آرده بود آه اير. گذشته از آصفى بود

ما اصًال نمى «: خريدن زمان نيست ولى به هر حال اين بار نيز او به اين پرسش پاسخ داد و گفت
اگر براساس گفته خود اروپايى ها «به گفته او » .خواهيم وقت آشى آنيم و اين يك تاآتيك هم نيست
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 برد و پيش از اين اين بسته، بسته اى خوب و با ابعاد مختلف باشد طبعًا بررسى آن مدتى زمان مى
  » .هم گفته ايم آه اروپا بايد به واسطه آارشناسى دقيق ايران در اين خصوص قدردان ما باشد

  الريجانى و سوالنا چهارشنبه ديدار مى آنند • 
يكى از مسائل مهم ديگرى آه ديروز سخنگوى وزارت خارجه از آن سخن گفت، در مورد ديدار روزهاى 

شوراى عالى امنيت ملى با خاوير سوالنا مسئول سياست خارجى اتحاديه آتى على الريجانى دبير 
  . اروپا بود

قرار بود اين ديدار چندى پيش در اسپانيا انجام پذيرد اما بيمارى دبير شوراى عالى امنيت ملى ديدار 
 ديگر اهميت مذآور را به تاخير انداخت تا سرانجام اعالم زمان مردادماه براى پاسخ تهران به اروپا يك بار

به اين ترتيب على الريجانى در حاشيه سفر عبداهللا گل وزير خارجه ترآيه به . اين ديدار را پررنگ آرد
تهران از ديدار قريب الوقوعش با مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا خبر داد، هر چند آه زمان و مكان 

از سوى ديگر . نا به ايران حكايت داشتاما همان زمان برخى اخبار از سفر سوال. ديدار را اعالم نكرد
خاوير سوالنا نيز آه براى شرآت در نشست وزراى خارجه گروه هشت روز پنجشنبه هفته گذشته عازم 
مسكو شده بود در گفت وگو با خبرنگاران از احتمال اين ديدار در روز چهارشنبه هفته جارى در بروآسل 

 آه از سوى گروه هشت به عنوان آخرين مهلت تهران براى اين همان روزى است. پايتخت بلژيك خبر داد
ظاهرًا قرار است محتواى ديدار على الريجانى و خاوير سوالنا .  در نظر گرفته شده است۵+١پاسخ به 

 را به ايران تحويل داده است، توضيح جزئيات بسته مذآور باشد آه به گفته ۵+١آه پيشنهادات گروه 
در هر حال حميدرضا . به جلو تلقى مى شود، اما حاوى ابهامات زيادى استمقامات تهران اگرچه گامى 

ايران « تصريح آرد آه ۵+١آصفى سخنگوى وزارت خارجه روز گذشته با اشاره به بررسى جدى بسته 
با آشورهاى اروپايى گفت وگوهاى نزديكى دارد و در آارمان جدى هستيم و آميته هاى مختلف هم 

او سپس از تماس » .ادات هر روز جلسه دارند و مشغول بررسى آن هستندبراى بررسى اين پيشنه
مستمر دبير شوراى عالى امنيت ملى و مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا آه آخرين آن روز شنبه 

سخنگوى وزارت خارجه در رابطه با ديدارى آه قرار است در آينده نزديك بين على . بوده سخن گفت
اين جلسه روز چهارشنبه و احتماًال در يك آشور : النا انجام شود، اظهار داشتالريجانى و خاوير سو

او همچنين ابراز اميدوارى آرد آه گفت وگوهاى . اروپايى برگزار مى شود و البته يك بحث اوليه است
سازنده با اروپا از مسير طبيعى اش خارج نشود تا مسير رسيدن به نتيجه جامع االطراف همچنان 

اين جلسه يك : آصفى درباره اينكه در اين نشست چه مباحثى مطرح مى شود، گفت. اشدفراهم ب
 داريم آه در اين جلسه مطرح مى ۵+١نشست اوليه است و ما ابهاماتى درخصوص پيشنهادات گروه 
  .آنيم و احتماًال سوالنا هم مباحثى در اين رابطه مطرح مى آند

  ادامه تحرآات ديپلماتيك• 
آنها . ين مباحث غرب و اروپا همچنان بر تعليق فعاليت   هاى هسته اى ايران اصرار مى ورزنداما در آنار ا

بر اين اعتقادند آه آغاز مذاآرات دوباره ايران و اروپا نيازمند تعليق آامل فعاليت هاى هسته اى ايران 
 آه ايران نيز غنى است و در صورتى بررسى پرونده ايران در شوراى امنيت به حالت تعليق درخواهد آمد

حميدرضا آصفى سخنگوى وزارت خارجه نيز . سازى را براى رفع نگرانى جامعه بين المللى متوقف آند
روز گذشته در پاسخ به سئوالى آه اشاره به تاآيد آشورهاى اروپايى بر لزوم تعليق غنى سازى در 

اگر بر اين :  و خاوير سوالنا گفتايران داشت و ارتباط آن با گفت وگوهاى روزهاى آينده على الريجانى
مذاآرات منطق حاآم باشد، ما همواره خوش بين هستيم چرا آه حقوقى داريم آه راه هاى رسيدن به 
. آن حقوق بايد تضمين شود مگر اينكه راه هاى ديگرى از سوى طرف مقابل در اين مذاآرات حاآم شود

او در ادامه با بيان اينكه .  خود ادامه مى دهيمما همچنان به تحرآات ديپلماتيك: آصفى همچنين افزود
ما بايد چرخه سوخت را به دست آوريم و آن را به دست آورده ايم چنين تصريح آرد آه دوستان ما در 

  .سازمان انرژى اتمى به پيشرفت هاى خوبى رسيده اند
  دعوت از احمدى نژاد براى سفر به عراق• 

 سفر محمود احمدى نژاد به عراق آه ظاهرًا قرار است به سپس آصفى به ارائه توضيحاتى در مورد
اين توضيحات در پاسخ به پرسشى بود آه اشاره به اظهارات اخير ابراهيم . زودى انجام شود پرداخت

جعفرى نخست وزير سابق عراق مبنى بر برگزارى نشستى در اين آشور براى بررسى مسئله هسته  
پاسخ . ر جريان سفر رئيس جمهورى ايران به عراق داشتاى ايران با حضور آشورهاى مختلف د

رئيس جمهورى براى انجام سفرى درخصوص : سخنگوى وزارت امور خارجه نيز حاوى اين مطلب بود
اينكه آشورهاى ديگرى هم باشند و بحث هسته اى ايران . مسائل دوجانبه به عراق دعوت شده است

وى تاآيد آرد آه سفر محمود . اولين بار مى شنوممطرح شود، اين موضوع را نشنيده ام و براى 
احمدى نژاد به عراق براى بررسى مسائل دوجانبه، منطقه اى و بين المللى است و موضوع برگزارى 

  .اجالسى براى بررسى بحث هسته اى ايران مطرح نيست
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

گذاري شده در شهرك صدر  بمب  عراق اظهار داشت آه بر اثر انفجار يك خودروييك مقام وزارت آشور
  .ديگر زخمي شدند  تن98 تن آشته و 77در يك منطقه شيعه نشين بغداد دست آم 
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 حوالي از خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين بمب به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .ي االولي منفجر شد گشت پليس از منطقه  صبح به وقت محلي حين عبور خودروي10ساعت 

ي تروريستي القاعده وعده داد آه به رغم طرح  شبكه چنين يك روز پس از آنكه اسامه بن الدن، رهبر هم
 زن مجلس ي سني دهد، يك نماينده به حمالت خود را ادامه مي آشتي ملي نخست وزير نوري المالكي

  .محافظانش در شمال بغداد ربوده شد عراق به همراه هشت تن از
وفادار به مقتدي الصدر همواره يكي از اهداف  شهرك شيعه نشين صدر به عنوان پايگاه شبه نظاميان

  .است شبه نظاميان سني عرب براي حمله بوده
اند و اغلب آشته   زخمي شدهتن ديگر 98  تن آشته و77بنا به اعالم وزارت آشور عراق دست آم 

  .دهند شدگان را غير نظاميان تشكيل مي
ي  ي سني مجلس از جبهه المشهداني، نماينده يكي از منابع سياسي عراق هم چنين گفت آه تيسير

  .پايتخت در شمال بغداد ربوده شد وفاق ملي هنگام بازگشت از استان دياله به
دولت عراق پيشنهاد توقف فوري حمالت را   نظامي و سنيخبرگزاري آسوشيتدپرس افزود مقامات شبه

خروج نظاميان خود از عراق ظرف دو سال آينده موافقت  اند مشروط بر اينكه دولت آمريكا با مطرح آرده
  .آند

هاي سني است آه به طور عمده در شمال  گروه خروج نظاميان آمريكايي از عراق درخواست اصلي
اگر چه مناطق غربي بغداد . آنند الدين و دياله فعاليت مي صالح  سني نشينهاي عمدتا بغداد در استان

ها بسيار بوده به طوري  هاي شبه نظاميان بوده اما حمالت در اين استان خشونت در اآثر مواقع صحنه
  .هاي ترانزيت آاال و نفت مسدود شده است جاده آه وضعيت

سه افسر پليس عراق بر اثر ) شنبه(عيني امروز  دانخبرگزاري آلمان نيز گزارش داد آه به گفته شاه
  .شرق بغداد آشته شدند انفجار بمب در مسير خودروي حاملشان در

شاهدين هم . بغدادنو آار گذاشته شده بود ي اي در نزديكي مسجدي در منطقه اين بمب آنار جاده
  .آلي از بين رفت اند آه خودروي نيروهاي پليس به چنين گفته
وزارت آشور عراق گزارش داد آه نيروهاي گشت   حال خبرگزاري شينهوا به نقل از يك مقامدر همين

  .ي دوره در جنوب بغداد آشف آردند احداث در منطقه اي در دست پليس اجساد شش تن را داخل خانه
اي  الهويه را اوايل صبح امروز در خانه مجهول ما اجساد شش فرد: اين مقام وزارت آشور عراق ا فزود

  .آشف آرديم
  :ساير تحوالت امروز عراق به شرح ذيل است

 آيلومتري شمال بغداد 250نزديكي آرآوك واقع در  پليس عراق اجساد چهار تن از سربازان عراقي را در
  .پيدا آرد

اي به ايست بازرسي ارتش آه پنج زخمي بر  حمله اين آشته شدگان پيشتر در روز جمعه در جريان
  .بوده شده بودندجاي گذاشت، ر

افراد مسلح با پخش . ديگري را در فلوجه آشتند افراد مسلح يك افسر پليس عراق را در آرآوك و افسر
  .پليس اين شهر را خواستار شدند هايي در آرآوك استعفاي اعضاي اعالميه

مريكا در هاي آ  بازداشتي در زندان500حدود  در همين حال خبرگزاري فرانسه گزارش داد در حالي آه
سفير آمريكا در عراق قول داد آه تعداد بيشتري از بازداشت  اند، زلماي خليل زاد عراق امروز آزاد شده

  .در اين آشور آزاد خواهند شد هاي آمريكا شدگان از زندان
جراي طرح آشتي ملي گفت آه در راستاي ا سخنگوي وزارت دادگستري عراق به خبرگزاري فرانسه

هاي آمريكا در عراق در اسارت بودند  تفهيم اتهام در زندان  بازداشتي آه بدون495نوري المالكي امروز 
 زنداني طي چند هفته 3000آه با احتساب آزادي اين تعداد بازداشتي حدود  خليلزاد افزود. آزاد شدند
  .اند هاي نيروهاي ائتالف آزاد شده زندان گذشته از

آشتي ملي نوري المالكي به روند خود ادامه  ير آمريكا در عراق تصريح آرد هم چنانكه پروژهسف
سران عراقي به منظور آزادسازي تعداد بيشتري از زندانيان  ي مشورت و مذاآره با ما نيز آماده. دهد مي

  .مشخص در جهت تسهيل امر آشتي ملي هستيم و اتخاذ اقدامات معين و
عرب براي آنار گذاشتن تسليحات شان از دولت  واست دوباره از شبه نظاميان سنيخليلزاد ضمن درخ

  .غير قانوني و شبه نظاميان را در اختيار بگيرد هاي مسلح بغداد خواست تا آنترل آليه گروه
  
  شهرک صدر را محکوم کنندیستی تروراتي اهل تسنن عملونيروحان: عراق ی جمهورسيرئ

  ٢٠٠۶ يه ژوئ2  - ١٣٨۵ تير 11شنبه  یک 
 66 در شهرک صدر را که دستکم یستی تروراتي اهل تسنن خواست عملوني از روحانی طالبانجالل

 . گذاشت، محکوم کنندی برجای زخم100کشته و 
 اعالم ی اهياني عراق در بی جمهورسي رئی فرانسه، طالبانی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 مي خواهی اهل تسنن موني روحانژهی بوهاي و از همه عراقمي کنیرا محکوم م تی جنانی ادایما شد: کرد 
 . توزانه را محکوم کنندنهي کی طائفه ااتی جناری سازي و نتی جنانی احایصر
 و انزجار ی کنندگان به فتنه طائفه اکی کافر بودن تحرمي خواهی اهل تسنن مونيما از روحان:  افزودیو

 .ندیماطرفداران آنها را اعالم ن
 شهرک صدر را یعنی راني شهر فقگری ها باردستیدستان ناپاک ترور:  خاطرنشان کردی طالبانجالل

آنچه که اوج .  گذاشت ی برجایادی زیهاي گناه را گرفت و خرابی از افراد بیهدف قرار داد و جان شمار
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دست  (اسبان و کراني شهروندان مسلمان، فقهي علتی جنانی است که انی کند ای تر مقيفاجعه را عم
 .و مستضعفان صورت گرفته است ) فروشان دوره گرد

 تي بازار تره بار و پرجمعیکی شده خود را در نزدی بمب گذاری خودروی عامل انتحارکی گذشته روز
 ی زخمگری نفر د100 به کی کشته و نزدی شهروند عراق66 آن جهيدرشهرک صدر منفجر کرد که درنت

 .شدند
 ی دالر کمک مال1400 در شهرک صدریستیگرفته است به هر خانواده قربان حادثه ترور مي تصمیطالبان
  .کند

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   تير11:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ يه ژوئ2  - ١٣٨۵ تير 11شنبه  یک 
گيری نظامی در غزه را روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود ادامه در:بی بی سی

منعکس کرده، از وضعيت پرونده هسته ای ايران و اختالف های وزيران کشورهای بزرگ صنعتی در 
گزارش های آماری در باب افزايش گرانی کاالها در کشور، . تعيين ضرب االجل برای ايران خبر داده اند

 اين روزنامه ها را به خود مخالفت هايی درباره سهميه بندی بنزين بخش های ديگری از مطالب
  .اختصاص داده اند

بيشتر روزنامه های تهران برای دومين روز متوالی حرکت تانک های اسرائيلی را در غزه به عنوان 
در تيترهای بزرگ صفحه اول خود از ادامه جمهوری اسالمی  و کيهان. مهمترين خبر خود نقل کرده اند

 در چند کارگزاران.  در منطقه فلسطينی نشين خبر داده اندحمالت نظامی و ويرانگری ارتش اسرائيل
  .مقاله و گزارش از وضعيت سرزمين های اشغالی، روزهای اخير را سرنوشت ساز خوانده است

چند :  گزارشی درباره گرانی مايحتاج عمومی را در باالی صفحه اول خود نقل کرده و در آن نوشتهشرق
 گرانی ها به ميان آمد و دولت آن را به مافيا نسبت داد آمار نشان می ماه بعد از اولين باری که سخن از

  . دهد که ديگر آب رفته به جوی بازنمی گردد
 درصد رشد داشته، لوازم ٢٠در ماه های اخير بهای اجاره مسکن:  منتشر کردهشرقبنا به آماری که 

دی قيمت پيدا کرده، لبنيات  درصد گران شده، مصالح ساختمانی مانند آهن افزايش صددرص۴٠خانگی 
 درصدی از جيره ٢۵ درصد گران شده اند، مواد پروتئينی با رشد ١۵برخالف مصوبات شورای اقتصاد 

غذايی بسياری از خانواده ها محو شده است، گوشی تلفن همراه چنان جهشی کرده که هيچ قدرتی 
ان شده اند، مسکوکات و ارز هر روز  درصد گر١۵ درصد، حبوبات ٢٠را يارای مهار قيمت آن نيست، برنج 

  .  ماه به وقوع پيوسته است٣گران تر می شوند و اين تمام تحوالتی به شمار می آيد که در کمتر از 
 هزار تومان گران شد، به مطبوعات گفته شد که غوغای بی ۵٠ نوشته وقتی سکه يک روزه شرق

کرد که در روز مورد اشاره از بازار خبر گرفته اند رئيس جمهور در جمع خبرنگاران اعالم . جهت به پا نکنند
اما حاال صدای اعتراض ها آنقدر رسا شده که رسانه های تحت نفوذ . که هيچ تحولی رخ نداده است

  . دولت را نيز يارای جريان سازی عليه آن نيست
در . نعکس کرده است نظر نمايندگان با نفوذ مجلس را درباره نرخ بنزين و نحوه توزيع آن مدنيای اقتصاد

اکثريت مجلس از بنزين دو نرخی : اين گزارش به نقل از رييس کميسيون انرژی مجلس نوشته شده
  . کند حمايت می

اکثر نمايندگان مجلس از راهکار قانونی موجود :  گفته استدنيای اقتصادکمال دانشيار، به نوشته 
اند بنزين با قيمت  ناسان هم پيشنهاد کردهجمعی از کارش. کنند يعنی دو نرخی شدن بنزين حمايت می

  .شود واقعی عرضه و يارانه مستقيم به مردم پرداخت 
 يک نماينده عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته است  آفتاب يزدبه نوشته

  . دولت فعلی امکان اجرايی کردن شعارهای تبليغات انتخاباتی احمدی نژاد را ندارد
 داريوش قنبری گفته است بيشتر اعضای دولت فعلی جوانانی هستند که الزامات اب يزدآفتبه نوشته 

  . يک نظام پارلمانی را درک نکرده اند
 در صدر اخبار خود از توصيه های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به ايران نوشته که همبستگی

 ارزان نگاه داشتن بهای آن انتقاد شده در آن نسبت به مصرف فزاينده سوخت و پرداخت يارانه به قصد
  . است

ای است که ذهن مسئوالن دولت  به نوشته اين روزنامه سهميه بندی يا دونرخی شدن بنزين، دو گزينه
های زيادی که  نهم را در اين روزها به خود مشغول کرده است و به نظر می رسد با توجه به حساسيت

ترين چالش اقتصادی دولت نهم منتظر يک راه حل اساسی اين تصميم می تواند داشته باشد، بزرگ
  . است که کارشناسان بايد بيش از گذشته دولت را در ارايه اين راه حل ياری کنند

 از واکنش باقر قاليباف شهردار تهران نسبت به تصميم دولت برای سهميه بندی بنزين خبر کارگزاران
  . احساس خطر می کنم: داده و از قول وی نوشته

همين روزنامه در سرمقاله خود سهميه بندی را بدترين راه حل برای مشکل بنزين دانسته و نوشته اگر 
دولت نمی تواند بهترين راه حل ها را در پيش بگيرد دست کم از انتخاب بدترين راه ها بپرهيزد به راه 

  .حلی ميانی که ممکن است بد باشد اکتفا کند
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 با وی انجام داده گفته همبستگیهران در مصاحبه ای که خبرنگار جفری آدامز سفير بريتانيا در ت
پيشنهادی است که خاوير سوالنا مسئول سياست    سازی بخشی از درخواست تعليق غنی: است

تنها پيشنهاد انگليس نيست؛ بلکه از سوی فرانسه، آلمان،    خارجی اتحاديه اروپا مطرح کرد و اين
های شورای حکام آژانس  يبانی شده بود و در راستای قطعنامهو آمريکا هم پشت   روسيه، چين

  .  انرژی اتمی است   المللی بين
.  برای پيشبرد کار و مذاکرات وجود ندارد    گفته هيچ حد و محدوديتیهمبستگیآقای آدامز به نوشته 

يدوارم پاسخ ايران در جريان است بستگی دارد، ام   افتد به تحوالتی که االن همه آن چيزی که اتفاق می 
  .اجبارًا بخش منفی راه طی نشود    به اندازه کافی مثبت باشد تا

  
  دهم تير:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ يه ژوئ1  - ١٣٨۵ تير 10شنبه   
روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود از حوادث غزه نوشته و از گروگان :بی بی سی

هشدار وزيران خارجه کشورهای عضو . ن مجلس فلسطينی خبر داده اندگرفتن وزيران و نمايندگا
شورای امنيت سازمان سازمان و تعيين موعدی برای ايران که وزير خارجه آن را نپذيرفته است، اخبار و 
گزارش های مربوط به مسابقات جام جهانی فوتبال، خاموشی های برق و بررسی علت گرانی و تورم 

  . های اين روزنامه هاستاز جمله ديگر گزارش
 در صدر اخبار خود هشدار اروپا و پاسخ ايران به مهلت تعيين شده برای آفتاب يزد و همبستگی

  . پاسخگويی ايران را در صدر اخبار خود آورده اند
 ۵+١در زمان حضور خاوير سوالنا در تهران و ابالغ رسمی بسته پيشنهادی ائتالف :  نوشتههمبستگی
ن اعالم داشتند که محتوای اين بسته را با تامل بررسی و آنگاه پاسخ خواهند داد اما ، مقامات ايرا

رييس جمهور در همدان زمان پاسخگويی ايران به اين بسته را آخر مرداد اعالم کرد اما آمريکا و اروپا 
  . تر به بسته اروپا پاسخ دهد بارها در روزهای اخير از ايران خواسته اند که هر چه سريع

در حالی که منوچهر متکی همان زمان پايان مرداد را زمان پاسخ گوئی ايران اعالم :  نوشتههمبستگی
 ١۴کرده ولی در مصاحبه ای با مجله آلمانی اشترن گفته ايران تا پيش از آغاز نشست جی هشت که 

  .تيرماه است پاسخ اروپا را می دهد
س پيشين مجلس شورای اسالمی به چشم  عکس مهدی کروبی، رئي کيهاندر صفحه نخست روزنامه

  .دوستان خودم رأی مرا خراب کردند: می خورد که اين تيتر در کنار آن چاپ شده است
آقای کروبی که در پی شکست در انتخابات سال گذشته رياست جمهوری ايران به نتيجه انتخابات 

 گفته که در کيهانصل خود با اعتراض کرد و از بروز تخلف در اين انتخابات سخن گفت، در گفتگوی مف
زمينه نحوه برگزاری انتخابات، بيش از آنکه به شورای نگهبان يا به برخی نهادها انتقاد داشته باشد به 

  .دولت محمد خاتمی انتقاد دارد که برگزارکننده انتخابات بود
ش بينی شکست آقای کروبی همچنين گفته که بسياری از اصالح طلبان با صحبت کردن عليه او و با پي

و در اين ميان از قدرت اهللا عليخانی، سعيد حجاريان، بهزاد " رأی او را خراب کرده اند"او در انتخابات، 
  .نبوی و علی مرعشی نام برده است

آن قدر نذر و : "آقای کروبی که اکنون رهبر حزب تازه تأسيسی به نام اعتماد ملی است به کيهان گفته
اورم و خدا رحم کرد در شرط بنديها نگفتند اگر کروبی رأی بياورد من زنم را نياز کردند که من رأی ني

اما می گفتند رأی بياورد ده ميليون می دهم، سه روز چنين می کنم، ريشم را می ! طالق می دهم
تراشم و خالصه هزاران نذر و نياز کردند و به مسئوالن ستادم باورانده بودند که من رأی نمی آورم، 

  ". اين تخريبهای تخريبگران چکار کردببينيد 
وزرای اقتصاد و دارايی، بازرگانی، تعاون و رييس سازمان مديريت و برنامه :  نوشتهسرمايهروزنامه 

های اخير پرداختند و به گفته رييس  ريزی، با حضور در کميسيون اقتصادی مجلس به بررسی علل گرانی
دی کابينه به گرانی برخی کاالها در خرداد ماه اعتراف کميسيون اقتصادی، در اين جلسه وزرای اقتصا

  .کردند
در اين مقوله سخن به ميان آورده است » اعتراف«شاهی عربلو از آن جهت از لفظ :  سرمايهبه نوشته

های مرتبط با گرانی حاضر به پذيرش وقوع گرانی  های گذشته در بحث که دولت در طول روزها و هفته
داشته که گرانی، حاصل موج روانی در بازار است و از اين رو، در مورد اقالم نشده و همواره تأکيد 

  . آيد مصرفی خانوار گرانی محسوسی به چشم نمی
که در مجلس   خبر داده که در جلسات مشترک مجلس و دولت آشکار شده است که با وجود اين شرق

 اين قول خود عمل کند و وزرای ها بوده است اما دولت نتوانست به و دولت تاکيد بر تثبيت قيمت
  . اقتصادی کابينه در جلسه مذکور قبول کردند که برخی اقالم خارج از کنترل دولت افزايش يافته است

بر اساس نتايج نشست دولت و مجلس، :  گفته استاعتماديکی از نمايندگان مجلس به نوشته 
رويه قيمت  درست دولت، افزايش بیهای نا افزايش نرخ کاالها در سطح جهانی، اجرای برخی سياست

ترين  های دولتی و افزايش صادرات و افزايش حقوق و دستمزدها از مهم برخی کاالها توسط دستگاه
رييس کميسيون اقتصادی مجلس گفته است اخذ ماليات . های اخير شناخته شدند داليل بروز گرانی

 ميليونی خريد مسکن، ١٠های   وامهای پولی از جمله برای تأمين منابع درآمدی بودجه، سياست
ها  های ازدواج، صندوق مهررضا و امثالهم که به دليل وضعيت نابسامان اقتصادی منجر به بروز گرانی وام
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های نادرست دولت هستند که در طول يک سال فعاليت دولت منجر به  شوند، از جمله سياست می
  .رويه برخی اقالم شده است افزايش بی

 رييس جمهور گفته است کاهش سود بانک ها بايد بيشتر شود روزنامه شرق نوشته در حالی که به
 گزارش داده که شرکت های مالی و اعتباری به بهانه آن که مصوبه قبلی دولت به آنها ابالغ قدس

  .  در صد وام و اعتبار می دهند٢۵نشده است با سرعت دارند با سودهای باالی 
اس قانون بازار غيرمتشکل پولی حداکثر سود تسهيالت اعطايی کليه به نوشته همين روزنامه بر اس

 درصد تعيين شده است اما رييس يک ١٧موسسات و صندوق های مالی و اعتباری غيردولتی 
تاکنون آيين نامه ای در اين خصوص به ما نرسيده و ما طبق روال : موسسه مالی و اعتباری گفته است

  .ممعمول، کارمان را ادامه می دهي
   درجه۴٠   باالی  کشور، دمای  از شهرهای  و بسياری  تهران  که در حالی:  گزارش داده است کهاعتماد

  .   است  شده  شهروندان  و شکوه  گاليه ، موجب  برق  گسترده  روزها قطع کنند، اين  می سانتيگراد را تجربه
  شود، بايد پاسخ  ياد می  ساعت  تثبيت  طرح صلی مبتکر ا  عنوان  به حاال وزير کار که از وی:  نوشتهاعتماد
 با تصميم جديد دولت و يک ساعتی که بيشتر از پيش مردم بيدار می مانند و همزمان المپ ها  دهد که

  . و کولر ها به کارست چه ميزان فشار به شبکه برق وارد می آيد
  ، پس  اخير در تهران های  هفته  طی برق   و مداوم در پی  پی   های خاموشی: اين روزنامه اشاره کرده که

   داده  نيرو وعده  در حالی که دو هفته پيش وزارت  است  سابقه ، کم  جنگ  مکرر دوره  های از خاموشی
  . نخواهد شد  قطع  جهانی فونبال برق  جام  برگزاری بود در زمان
 از   دوباره ن اين خودرو به موزه،يک سال بعد از اعالم مرگ پيکان و سپرده شد:  خبر داده کهاعتماد
  .شود  می   خودرو شنيده  از توليد اين  مختلفی  و کنار خبرهای گوشه

 برای توليد و   ای  جانبه  سه ، مذاکره  آفريقايی  کشورهای  برخی  تقاضای  با افزايش ،اعتمادبه نوشته 
  .  است  آغاز شده  پيکان صادرات دوباره
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