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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
  

ي پيشنهادي  ي مجموعه جمهور آفريقاي جنوبي گفت آه در نشست گروه هشت پيام ايران درباره رييس
  . هاي حاضر ابالغ آرده است ه طرفغرب را ب

  ٢٠٠۶ جوالى ١٨ - ١٣٨۵ تير ٢٧سه شنبه 
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، تابو امبكي، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ما امروز در تعامالت با گروه : وگو با خبرنگاران اظهار آرد جمهور آفريقاي جنوبي روز دوشنبه در گفت رييس
  . ها را ابالغ آرديم پيام ضروري ايرانيهشت 
ي آغاز مهمي در رابطه با روند  پيام اين بود آه آنها معتقدند اين پيشنهاد مهم است و نقطه: وي افزود

ها به طور جدي اين موضوع  شود آه همه توافق دارند بايد انجام گيرد و بنابراين آن مذاآرات را شامل مي
  . آنند را بررسي مي

ي پيشنهادي پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان به  ي مجموعه اين گزارش، امبكي دربارهبر اساس 
خواهد  ي آنچه مشوق و مزيت خوانده شده است از تهران مي آرد آه در ازاي ارايه ايران صحبت مي

  . ي سوخت را رها آند آوري چرخه فن
 در 5+1ي  از نشست وزيران امور خارجهي گذشته و يك روز پس  شنبه اين پيشنهاد براي اولين بار پنج

  . پاريس در اختيار شوراي امنيت قرار گرفت و به طور رسمي افشا شد
شنبه به تهران سفر آرد و در مدت اقامتش در  ي آفريقاي جنوبي روز پنج دالميني زوما، وزير امور خارجه

ي ايران  كي، وزير امور خارجهايران به علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي و نيز منوچهر مت
  . وگو آرد ديدار و گفت

 - 1993هاي  يي توليد آرده بود و در سال آفريقاي جنوبي شش سالح هسته: اين گزارش يادآور شد
نظر آرده و خلع  يي صرف هاي هسته  سالح هفتم را نيز مونتاژ آرده بود، اما سپس از توليد سالح1970

  . سالح شد
آميز  يي با اهداف صلح آوري هسته  حق دستيابي آشورهاي در حال توسعه به فناين آشور همواره بر

  .دفاع آرده است
  

  ۵ +١ از پيشنهاد گروه ٨حمايت گروه 
  ٢٠٠۶ جوالى ١٨ - ١٣٨۵ تير ٢٧سه شنبه 

آه براى شرآت ) ٨جى (سران گروه هشت آشور صنعتى جهان : گروه سياسى شرق، آزاده افتخارى
آه روز » منع اشاعه«ن گروه در سن پترزبورگ حضور دارند، در بيانيه مشترك در اجالس ساليانه اي

يكشنبه منتشر شد، ضمن حمايت از تصميم وزيران خارجه آمريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و 
براى بازگشت پرونده هسته اى ايران به چارچوب شوراى امنيت، پاسخ مثبت تهران ) ۵+١گروه (آلمان 

ما همچنان از «: در متن اين بيانيه آمده است.  را خواستار شدند۵+١ پيشنهادى به بسته مشوق
 خرداد از جانب شش قدرت جهانى براى دستيابى به تفاهم درازمدت با ١۶پيشنهادهايى آه در تاريخ 

ايران بر مبناى همكارى و احترام متقابل به مقامات تهران ارائه شده است، حمايت مى آنيم و انتظار 
همچنين رهبران هشت قدرت صنعتى جهان از » .يم پاسخ ايران به بسته پيشنهادى مثبت باشددار

 مبنى بر بازگشت پرونده هسته اى ايران به شوراى ۵+١تصميم چهارشنبه گذشته وزيران خارجه 
 در نشست پاريس دلسردى خود را نسبت به عدم دريافت ۵+١وزيران خارجه . امنيت، حمايت مى آنند

در بيانيه گروه . ران اعالم آردند و به اين بهانه به وارد عمل شدن شوراى امنيت راى دادندپاسخ اي
ايران در برداشتن گام هاى الزم شامل تعليق تمامى فعاليت هاى مرتبط با غنى «: هشت آمده است

وده و سازى و بازفرآورى اورانيوم آه مورد درخواست آژانس بين المللى انرژى اتمى و شوراى امنيت ب
 براى ارجاع مجدد ۵+١بنابراين وزيران خارجه . آغاز مذاآرات را ممكن مى سازد، شكست خورده است

موضوع هسته اى ايران به شوراى امنيت به اجماع رسيدند و ما از درخواست پاريس براى دريافت پاسخ 
گروه » منع اشاعه «اين در حالى است آه همزمان با انتشار بيانيه» .مثبت از ايران حمايت مى آنيم

هشت، حميدرضا آصفى سخنگوى وزارت امور خارجه ايران، بسته مشوق هاى پيشنهادى غرب را 
مبنايى قابل قبول براى مذاآره ارزيابى آرده و از آمادگى آشورش براى مذاآرات طبقه بندى شده 

صفى ادعا آرد، به دليل اما آاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا در واآنش به اظهارات آ. سخن گفت
 متحدان ٨امتناع ايران از پاسخ به مجموعه پيشنهادى در مهلت زمان تعيين شده پيش از اجالس جى ،

 آه ٨سران جى: خبرگزارى آسوشيتدپرس مى نويسد. موضوع ايران را به شوراى امنيت بازمى گردانند
: رايس مى گويد. هارات آصفى نپرداختندموضوع ايران را در دستور آار خود دارند، به طور مستقيم به اظ

اگر ايرانيان خواستار ارائه پاسخ مثبت هستند، اميدوارم اين پاسخ دهى را از طريق آانالى دنبال آند «
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آه ميان شش قدرت جهانى و دولت ايران ايجاد شده و اين آانال خاوير سوالنا رئيس سياست خارجى 
  ».اتحاديه اروپا است

  ينبيانيه بوش و پوت• 
جورج بوش و همتاى روسى اش والديمير پوتين آه در مورد : از سوى ديگر خبرگزارى رويترز اعالم آرد

اعمال تحريم عليه ايران اختالف نظر دارند، نسبت به عدم دريافت پاسخ از سوى تهران ابراز نگرانى 
روز دوشنبه خود سران دو آشور قدرتمند جهان در نشست : اين خبرگزارى انگليسى مى نويسد. آردند

با انتشار بيانيه اى مشترك در خصوص تالش براى محدود ساختن برنامه هاى اشاعه در ايران و آره 
ما از «: در بيانيه مشترك بوش و پوتين آمده است. شمالى، نمونه اى از اتحاد را به نمايش گذاشتند

 و براى اجماع اعضاى قصور ايران در مذاآره جدى پيرامون بسته مشوق هاى غرب نگران هستيم
در حالى آه : تحليلگران مى گويند» .شوراى امنيت در خصوص اين موضوعات حساس تالش مى آنيم

بوش، ژاك شيراك همتاى فرانسوى وى، آنگال مرآل صدراعظم آلمان و تونى بلر نخست وزير انگليس 
يه و چين با وجود موافقت مى آوشند گزينه اعمال تحريم عليه ايران را عملى آنند، روساى جمهور روس

براى بازگشت پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت، در مقابل به آارگيرى اقدامات قاطع عليه تهران 
  .مقاومت مى آنند

  تاآيد روسيه و چين بر ديپلماسى• 
 دو عضو - در مورد ايران تاآيد دارد اما مقامات روسيه و چين٨هر چند آه مرآل بر توافق سران جى 

 همچنان از حمايت آشورهايشان از فعاليت هاى هسته اى صلح آميز ايران -ليدى شوراى امنيتآ
تالش رئيس جمهور روسيه براى آمك به اجماع سران در : صدراعظم آلمان مى گويد. سخن مى گويند

اين . خصوص خاورميانه ستودنى است و هيچ آس موفق به ايجاد شكاف در گروه هشت نشده است
ست آه جورج بوش پيش از سفر به روسيه به مالقات مرآل رفت و دو طرف براى افزايش در حالى ا

تحليلگران مى . فشار بر مسكو به منظور حمايت از سياست هاى غرب عليه ايران به توافق رسيدند
شتاب آمريكا براى اطمينان از همراهى روسيه از اين واقعيت ناشى مى شود آه پس از خاتمه : گويند

با اين وجود . گروه هشت در سن پترزبورگ اهرم هاى فشار غرب بر روسيه آاهش مى يابداجالس 
سرگئى الوروف وزير امور خارجه روسيه ابراز اميدوارى مى آند آه به زودى با دريافت پاسخ مثبت ايران 

سرگئى . در خصوص بسته مشوق هاى پيشنهادى مذاآرات دوباره برنامه هسته اى ايران آغاز شود
همكارى آشورش با ايران بر مبناى حق اين : ينكو رئيس آژانس انرژى هسته اى روسيه نيز مى گويدآر

آشور براى توسعه انرژى صلح آميز هسته اى و تعهد در زمينه عدم دنبال آردن برنامه هاى تسليحاتى 
جين تائو از سوى ديگر خبرگزارى شينهوا با اشاره به مالقات روز يكشنبه بوش و هو . استوار است

هو خواستار ازسرگيرى هر چه سريع تر مذاآرات است و بر حل : رئيس جمهور چين مى نويسد
آنچه اآنون اهميت دارد : رئيس جمهور چين مى گويد. ديپلماتيك مسئله هسته اى ايران تاآيد دارد

وش نيز در ب. ازسرگيرى مذاآره است و چين در موضوع هسته اى ايران نقش سازنده اى ايفا خواهد آرد
آمريكا با حل ديپلماتيك و صلح آميز مسئله هسته اى ايران موافق : جريان مالقات با هو جين تائو نوشت

  .است و از تهران مى خواهد در آمترين زمان ممكن به مجموعه مشوق هاى ارائه شده پاسخ دهد
  

آرده و پاسخ مثبت ايران اي از ارجاع مجدد ايران به شوراي امنيت حمايت  بيانيه سران گروه هشت در
تهران را  يي ي هسته ي برنامه ي پيشنهادي پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان درباره مجموعه به

  .خواستار شدند
  ٢٠٠۶ جوالى ١٧ - ١٣٨۵ تير ٢۶دوشنبه 

به نقل از پايگاه اينترنتي رسمي گروه هشت، سران ) ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
  .تصويب آردند" منع اشاعه"اي را با نام  يكشنبه بيانيه ي عضو اين گروه روزآشورها

ما هم چنان به : ايران پرداخته شده، آمده است يي ي هسته در بخشي از اين بيانيه آه به مساله
ي ايران نگرانيم و در تعهدمان  يي پيشرفته ي هسته برنامه شكلي جدي نسبت به اشارات اشاعه در

  .متحديم ي حل آن اشارات هبراي مشاهد
ما از اين پيشنهادات آه در تاريخ : افزايد تهران مي  به5+1اين بيانيه با ادعاي گسترده بودن پيشنهاد 

از جانب چين، فرانسه، آلمان، روسيه، انگليس، آمريكا و با حمايت  (1385 خرداد 16 (2006ششم ژوين 
 ه توافق جامع بلندمدت مبتني بر همكاري و احترام دوي اروپا براي رسيدن ب اتحاديه ي عالي نماينده

  .آنيم جانبه با ايران به تهران ارايه شد، آامال حمايت مي
ما از بيانيه وزيران امور خارجه چين، فرانسه،  :سران هشت آشور صنعتي جهان در اين بيانيه افزودند

 در پاريس منتشر شد، آامال حمايت ) تير21( ژوييه 12تاريخ  آلمان، روسيه، آمريكا و انگليس آه در
شان را نسبت به نبود  ي عالي اتحاديه اروپا دلسردي عميق وزيران و نماينده در اين بيانيه. آنيم مي

پيشنهاداتي  ها مبني بر آمادگي ايران براي پرداختن جدي به محتواي اي از جانب ايراني اشاره هرگونه
  .آه اشاره شد، اعالم آردند

هاي  هاي الزم به ويژه تعليق تمامي فعاليت برداشتن گام ايران در: يه گروه هشت آمده استدر اين بيان
ي  المللي انرژي اتمي طلب آرده و در بيانيه فرآوري آن طور آه آژانس بين سازي و با مربوط به غني
سازد، شكست  امنيت سازمان ملل از آن حمايت شده و آغاز مذاآرات را ممكن مي رياست شوراي
  .خورده است
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وزيران تصميم گرفتند اين مساله را به شوراي امنيت  بنابراين: سران گروه هشت در اين بيانيه افزودند
هاي روشني آه براي  گروه هشت به طور آامل از اين تصميم و پيام ما سران. سازمان ملل بازگردانند
  .آنيم ايت ميآه بايد انجام دهد، داشت، به طور آامل حم ايران درباره انتخابي

براي مثبت پاسخ دادن به پيشنهادات اساسي آه در  از ايران" پاريس"ما از درخواست : اين بيانيه افزود
  .آنيم مي  ارايه شده است، حمايت2006ششم ژوين 

فرانسه چهارشنبه شب گذشته در پايان نشست وزيران خارجه  ي فيليپ دوست بالزي، وزير امور خارجه
اي در شوراي امنيت باشيم آه درخواست  شده است به دنبال قطعنامه توافق: ته بود در پاريس گف1+5

خواهيم به پيشنهادمان به شكل مثبت پاسخ  ايران را اجباري آند و از ايران مي سازي از تعليق غني
  .دهد

 چين، ي اين نشست آه با حضور وزيران امور خارجه به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي در پايان
ي اروپا برگزار شد،  خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه آلمان، روسيه، انگليس و آمريكا و نيز

  .اي را خواند بيانيه
 اين شش آشور و سوالنا صادر شد، اعالم  امور خارجه بالزي در اين بيانيه آه به نمايندگي از وزيران

ي يك سري پيشنهادات گسترده به  ديگر در وين ديدار و دربارهبا يك) خرداد 10(ما در تاريخ اول ژوئن : آرد
به  براي مذاآره با ايران توافق آرديم و در عين حال تاآيد شد آه اگر ايران تصميم بگيرد عنوان مبنايي

  .هاي بيشتري در شوراي امنيت برداشته شود تعامل نپردازد، بايد گام
به تهران ارايه شد آه )  خرداد16(ششم ژوئن  ر تهراناين پيشنهاد د: بالزي در اين بيانيه افزود

شد و نفعي چشمگير  يي را شامل مي اقتصادي و هسته هاي سياسي، پيشنهادات همكاري در حوزه
  .براي ايران داشت

موقعيت را بر مبناي گزارشي از خاوير سوالنا آه سه بار با   هفته پس از آن تاريخ ما امروز، پنج: وي افزود
اي را مبني بر اين آه حاضرند به  ها هيچ نشانه ايراني. است، بررسي آرديم ريجاني ديدار آردهدآتر ال

  .اند مان به تعامل بپردازند، ارايه نكرده ي محتوي پيشنهادات درباره طور جدي
آغاز مذاآرات را اجازه دهد، به ويژه تعليق تمامي  هاي الزم آه ايران در برداشتن گام: وي مدعي شد

المللي انرژي اتمي مطالبه آرده، شكست خورده  آن طور آژانس بين سازي و بازفرآوري هاي غني ليتفعا
  .است

آن آه به شوراي امنيت سازمان ملل بازگرديم و  اي نداريم جز در اين چارچوب ما گزينه: بالزي گفت
  .درآمد به پيش ببريم روندي را آه دو ماه قبل به حالت تعليق

اي در شوراي امنيت برآييم آه تعليق  درصدد قطعنامه ما توافق آرديم: ي فرانسه گفت هوزير امور خارج
  .انرژي اتمي را الزامي سازد المللي مورد درخواست آژانس بين

درخواست خودداري آند، آن گاه ما در جهت تصويب  اگر ايران از پايبندي به اين: بالزي ادامه داد
سازمان ملل آار خواهيم آرد و اگر ايران تصميمات آژانس  شور فصل هفت من41هايي تحت بند  گام
شوراي امنيت سازمان ملل را اجرا آرده و به مذاآرات وارد شود، آمادگي  المللي انرژي اتمي و بين

  .اقدام بيشتر در شوراي امنيت سازمان ملل عقب بنشينيم خواهيم داشت از
خواهيم به شكلي مثبت به پيشنهادات اساسي  ايران مي  ازما يك بار ديگر: وي در پايان اين بيانيه آورد

  .دهد آه ماه گذشته ارايه آرديم، پاسخ
" منع اشاعه"شان با نام  ي مشترك روز يكشنبه بيانيه چنين در به گزارش ايسنا، سران گروه هشت هم

ي روشن و جدي  درباره آره شمالي حمايت آرده و آن را معرف اراده  شوراي امنيت1695ي  از قطعنامه
  .دانستند المللي جامعه بين

هاي بالستيك آره شمالي را محكوم و با ذآر اين  موشك سران هشت آشور صنعتي در اين بيانيه پرتاب
شان را اعالم  اندازد، نگراني جدي منطقه و فراتر از آن را به مخاطره مي آه اين امر صلح و ثبات و امنيت

  .آردند
ي موشكي  ها بازگشته و از اشاعه اين موشك  درخواست شد به تعليق پرتابي شمالي همچنين از آره
  .خودداري آنند

اش  يي ي هسته شش جانبه بر سر برنامه در اين بيانيه از آره شمالي درخواست شد به مذاآرات
  .بازگردد

 را در يي نيست و آمريكا قراردادي جنجالي هاي هسته سالح در حالي آه هند عضو پيمان منع گسترش
ي سران گروه هشت هم چنين به  آند، در بيانيه نو دنبال مي دهلي يي با ي همكاري هسته زمينه

به تعهداتي آه . مان با هند هستيم ما درصدد تقويت شراآت: و آمده است مساله هند پرداخته شده
الحاق به هاي بيشتري را در جهت  آنيم گام آنيم و اين آشور را ترغيب مي مي هند داشته اشاره

  .منع اشاعه بردارد تقويت رژيم
يي از آشورهاي عضو اين پيمان  هاي هسته سالح در اين بيانيه با حمايت از پيمان منع اشاعه

  .باره پايبند باشد شان در اين درخواست شده است به الزامات
ما : اتمي آمده استالمللي انرژي  سيستم پادماني آژانس بين همچنين در اين بيانيه با تاآيد بر اهميت

تي و پروتكل .پي.توافقات جامع پادماني آژانس براي اجراي عملي بند سوم ان درصدد پيروي جهاني از
  .هستيم الحاقي

الحاقي به عنوان يك استاندارد ضروري جديد در زمينه  ما در جهت تبديل پروتكل: افزايد اين بيانيه مي
  .آنيم ميفعاليت  يي با يكديگر ترتيبات تامين هسته
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ي  تبادل تجهيزات يا مواد و اطالعات براي استفاده در اين بيانيه با ذآر اين آه گروه هشت به تسهيل
تي، از جمله توافقات .پي.است، آمده آه پايبندي آامل به الزامات ان يي متعهد آميز از انرژي هسته صلح

  .براي انجام چنين تبادالتي است پادماني شرط ضروري
جمهور روسيه براي تاسيس مراآز چند مليتي به منظور  انيه از ابتكار والديمير پوتين، رييسدر اين بي

يي و از ابتكار جورج بوش، رييس جمهور آمريكا براي  هسته ي سوخت فراهم آردن خدمات چرخه
مان يي و نيز ابتكار فرانسه، آلمان، هلند، روسيه، انگليس و آل انرژي هسته ي همكاري جهاني در زمينه

 المللي انرژي اتمي در خصوص مفهومي براي يك مكانيسم چند جانبه دسترسي معتبر به بين در آژانس
  .يي نيز تقدير شده است سازي سوخت هسته خدمات غني

از توسعه معيارهايي آه انتقال تجهيزات : سران آمده است در اين بيانيه با اشاره به توافقات پيشين
يي را به آشورهايي آه ممكن است از آنها براي اهداف تسليحاتي  هسته هاي حساس آوري مواد و فن

  .آنيم آند، حمايت مي ها قرار گيرد، جلوگيري مي اجازه دهند در اختيار تروريست استفاده آنند يا
محتاطانه است سال آينده ابتكارات جديدي آه انتقال  ما هم چنان توافق داريم آه: افزايد اين بيانيه مي

شود، انجام نگيرد و از همه ديگر  را به آشورهاي ديگر شامل مي سازي و بازفرآوري هاي غني يآور فن
  .استراتژي محتاطانه را تصويب آنند خواهيم اين آشورها مي

  
  ايران و گروه هشت

  ٢٠٠۶ جوالى ١۶ - ١٣٨۵ تير ٢۵يكشنبه 
 ايرانى با اروپايى جريان در حالى آه مذاآرات فشرده مقامات: گروه سياسى شرق، محمدرضا سردارى

 آشور صنعتى ٨نشست سران .  پاسخ نداده است۵+١دارد تهران تاآنون به بسته پيشنهادى گروه 
جهان ديروز در سن پترزبورگ روسيه آغاز به آار آرد و انتظار مى رود اروپايى هاى حاضر در اين نشست 

 پاسخ به بسته پيشنهادى اروپا را هر چه زودتر در آنار اياالت متحده تالش فراوانى به عمل آورند تا ايران
 در پاريس، مقدمه اى بود براى اعمال ۵+١نشست چهارشنبه گذشته وزراى خارجه گروه . اعالم آند

 به ايران بر آنار گذاشتن برنامه هسته اى و پاسخ به مجموعه پيشنهادى ٨فشار بيشتر سران گروه 
د آه چرا اروپا و آمريكا اصرار داشتند تا پيش از نشست در اين راستا اين پرسش مطرح مى شو.اروپا

 پاسخ ايران را دريافت آنند و چرا ايران حاضر نيست تا پايان ماه اوت پاسخ رسمى خود را به ٨جى 
 چه گروهى است و ٨پيشنهاد اروپا ارائه آند؟ براى رسيدن به پاسخ اين سئوال ابتدا بايد ديد جى 

  آارآرد آن چيست؟
  ٨جى • 

 مرآب از هشت آشور صنعتى جهان هستند آه سالى يك بار دور هم جمع مى شوند تا درباره ٨ جى
آمريكا، انگلستان، فرانسه، . مشكالت اصلى فيمابين و مسائل بين المللى بحث و تصميم گيرى آنند

 گروه هشت براى. آلمان، آانادا، روسيه، ايتاليا و ژاپن هشت آشور تشكيل دهنده اين گروه هستند
نخستين بار در فرانسه و در زمان رياست جمهورى ژيسكار دستن تشكيل شد آه البته در  آن مقطع 

بسيارى از تصميمات مهم اقتصادى و حتى سياسى در عرصه بين المللى در نشست . گروه شش بود
در واقع بهتر است گفته شود گروه هشت يكى از گروه هاى اصلى اداره . هاى گروه اتخاذ مى شود

نده جهان است و اگر تصميم واحدى توسط اين شش آشور اتخاذ شود بعيد است آه قابليت اجرا آن
تصميماتى درباره . اين گروه تاآنون تصميمات مهمى را در سطح بين المللى اتخاذ آرده است. پيدا نكند

موضوعات وضعيت انرژى در جهان، آب و هوا،  سالح هاى استراتژيك و بحران هاى مهم بين المللى از 
بنابراين تصميماتى آه در اين گروه اتخاذ مى شود از اهميت زيادى برخوردار . مطرح در اين اجالس است

ساختار جى . است و حتى تصميمات سازمان هاى بين  المللى را نيز تحت الشعاع خود قرار مى دهد
به يك آلوپ به اين معنا آه گروه هشت آشور صنعتى تبديل .  يك ساختار بده بستانى است٨

سياسى و اقتصادى شده است تا آشورهاى عضو آن آه آشورهاى برتر اقتصادى جهان هستند بر سر 
در اين نشست ها است آه بعضًا تصميمات متناقض و متفاوتى از . منافع خود در جهان چانه زنى آنند

ر اين نشست د. سوى برخى آشورها اتخاذ مى شود آه تحليل آن در شرايط عادى بسيار دشوار است
هشت آشور صنعتى و گروه هاى اقتصادى چندمليتى به اتفاق هم حضور دارند و تصميمات استراتژيك 

  .بين المللى را اتخاذ مى آنند
  ٨ايران در دستور آار جى • 

 قصد دارد تا در ٨ قرار دارد اما اين بار جى ٨براى نخستين بار نيست آه موضوع ايران در دستور آار گروه 
از اين رو برخى از سران اين گروه از . ويش برنامه هسته اى ايران را در دستور آار قرار دهدنشست خ

 ٨ايران خواستند تا پيش از اين نشست پاسخ مثبت يا منفى خود را به اين پيشنهاد ارائه آند تا گروه 
اما ايران . يم گيرى آندبتواند با اطالع از موضع ايران درباره تصميمات آينده خويش درباره اين برنامه تصم

اين درخواست را نپذيرفته است و اين عدم پذيرش مى تواند دليلى چون به تعويق انداختن تصميم گيرى 
از اين رو منوچهر متكى وزير امور خارجه در حاشيه نشست . از گروه هشت درباره ايران داشته باشد

تخاذ شود هشدار داد و گفت هرگونه  ا٨همسايگان عراق از اينكه تصميم نسنجيده اى از سوى جى 
تصميم سازى درباره ايران در اجالس گروه هشت در صورت ناپخته بودن و جامع االطراف نبودن به روند 

لحن متكى در اين نشست خبرى حكايت از آن داشت آه قرار نيست در . مثبت مذاآرات لطمه مى زند
از اين رو شايد تصميمات جى . اب ميل غرب باشد سوالنا اتفاق جديدى روى دهد آه ب-ديدار الريجانى 

 درباره برنامه هسته اى ايران همانگونه آه منوچهر متكى تلويحًا پيش بينى آرده است روند رو به ٨
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. اما برخى تحليلگران احتماالت ديگرى را نيز مطرح آرده اند. مثبت مذاآرات را با بن بست روبه رو آند
سيه و چين آه به نوعى برخالف مواضع علنى خويش از رفتار ايران احتمالى چون مواضع متناقض رو

اما آنچه از فحواى نشست سن پترزبورگ ديده مى شود قدرى با اين . راضى به نظر مى رسند
انتظارات مسكو از اين نشست نشان مى دهد روس ها تامين اهداف بلندمدت . احتماالت فاصله دارد

در اين . ى رسد براى آنها بسيار ارزشمندتر از منافع آنها در ايران استترى را در نظر دارند آه به نظر م
 داشته باشيم تا بلكه بتوان با ٨جا بهتر است نگاهى به روابط دوجانبه ايران با آشورهاى عضو جى 

 در ٨روابط ايران با آشورهاى جى .  دست يافت٨تحليل جزئيات به يك نتيجه آلى از اجالس جى 
به جز روسيه آه به دليل مراودات اقتصادى گسترده مالحظاتى را درباره . يكى نيستمجموع روابط نزد

روابط ايران . برنامه هسته اى ايران دارد مابقى اين آشورها در مجموع روابط نسبتًا سردى با تهران دارند
ى از  در مجموع تابع روابطى است آه پس از آغاز غنى ساز٨با آمريكا و آشورهاى اروپايى عضو جى 

ژاپن و آانادا نيز در اين مجموعه روابطى مشابه روابط آمريكا و آشورهاى . سوى ايران اتخاذ شده است
در اين ميان روابط ايتاليا با ايران بهتر از رابطه با ديگر آشورهاى اروپايى است به ويژه پس . اروپايى دارند

ژاپن گرچه داراى روابط . انو پرودىاز روى آار آمدن دولت جديد چپ گراى اين آشور به رياست روم
اقتصادى گسترده اى با ايران است اما اين آشور رفتار سياست خارجى خود را در برابر ايران براساس 

به طور مثال آويزومى نخست وزير ژاپن از جمله شرآت . سياست اروپا و آمريكا تنظيم آرده است
از . ده هسته اى ايران در اين اجالس شد است آه خواهان رسيدگى به پرون٨آنندگان اجالس جى 

 بر سر مسئله حقوق بشر با ايران دچار ٨سوى ديگر آانادا نيز به عنوان يكى از اعضاى جديد جى 
آشور روسيه نيز به رغم روابط نزديك با ايران در دفعات گذشته ثابت آرده آه منافع . مسئله است

ى  دهد و بعيد است در صورت عدم پاسخ ايران به بزرگتر خويش را به منافع خود در ايران ترجيح م
 در برابر خواسته شش آشور ديگر عضو اين گروه مقاومت چندانى ٨پيشنهاد اروپا در نشست اخير جى 

روسيه آه خود ميزبان اين اجالس است در پى آسب حداآثر منافع خود از جمله پيوستن به . آند
 براى ايران اجالس بسيار مهمى خواهد بود و به ٨ى بنابراين اجالس ج. سازمان تجارت جهانى است

  .نظر مى رسد در اين اجالس تصميمات مهمى درباره ايران گرفته خواهد شد
  

 5+1ي مشترآي از آنچه قصور ايران در پرداختن به پيشنهادات  جورج بوش در بيانيه والديمير پوتين و
  .خواندند، ابراز نگراني آردند

  ٢٠٠۶ ژوئيه 15  - ١٣٨۵ تير 24شنبه  
به نقل از پايگاه اينترنتي رسمي گروه هشت، والديمير ) ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

ي مشترآي آه پس از مذاآرات  روسيه و جورج بوش، رييس جمهور آمريكا در بيانيه پوتين، رييس جمهور
 ت ايران در پرداختن جدي بهنسبت به قصور دول: منتشر آردند، اعالم داشتند) شنبه) امروزشان

در اين  .و آلمان نگران هستيم) عضو دايم شوراي امنيت(پيشنهادات مطرح شده از سوي پنج آشور 
اتخاذ ) تيرماه در پاريس 21( ژوييه 12چارچوب به طور آامل از تصميم وزيران امور خارجه آه در تاريخ 

  .آنيم شد، حمايت مي
آره شمالي نسبت به اين مساله ابراز نگراني و   به آزمايشات موشكيچنين با اشاره در اين بيانيه هم

  .ها و مذاآرات شش جانبه باز گردد تعليق پرتاب اين موشك از پيونگ يانگ درخواست شده است تا به
مان براي  ما در هماهنگي با رويكرد: اعالم آردند روساي جمهور روسيه و آمريكا هم چنين در اين بيانيه

يي براي تمامي آشورهاي پايبند به الزامات منع اشاعه،  هسته يابي به مزاياي انرژيتضمين دست
يي به ويژه پيشنهاد روسيه براي استقرار يك  ساخت جهاني انرژي هسته زير ابتكاراتي را براي توسعه

 هاي سازي اورانيوم تحت پادمان يي از جمله غني المللي تهيه خدمات سوخت هسته بين سيستم مراآز
جهت توسعه  يي در المللي انرژي اتمي و پيشنهاد آمريكا براي همكاري جهاني انرژي هسته آژانس بين

  .ي سوخت پيشنهاد آرديم آوري چرخه يي و فن راآتورهاي هسته
دارند در پي اين ابتكارات به همراه يكديگر و با مشارآت  آمريكا و فدراسيون روسيه قصد: اين بيانيه افزود

يي  فعاليت آنند تا به همه آشورها اجازه دهند از مزاياي انرژي هسته لمللي انرژي اتميا آژانس بين
  .مند شوند يي بهره هاي بازفرآوري سوخت هسته سازي اورانيوم و قابليت غني بدون دنبال آردن

ن آمريكا ايم تا مذاآرات با هدف انعقاد توافق ميا داده مان دستور هاي ما به دولت: اين بيانيه حاآي است
  .يي را آغاز آنند آميز از انرژي هسته همكاري در زمينه استفاده صلح و فدراسيون روسيه در خصوص

هند هستيم و از تعهدات مهم منع اشاعه آه هند ارايه  مان با ما درصدد تقويت شراآت: افزود اين بيانيه 
ا در صدد فعاليت به همراه هند در م. آنيم رژيم منع اشاعه استقبال مي پيماني هند با آرده است و هم
 يي غيرنظامي براي برآوردن مطالبات انرژي اين آشور و تقويت بيشتر رژيم جهاني هسته  زمينه همكاري

  .منع اشاعه هستيم
ابتكار جهاني براي " مشترك ديگري آه در خصوص ي به گزارش ايسنا، بوش و پوتين هم چنين در بيانيه

تهديد  آمريكا و روسيه به مبارزه با: به امضا رساندند، اعالم آردند "يي هسته مبارزه با تروريسم
آن روبرو  المللي است آه با هاي امنيت بين ترين چالش يي آه يكي از خطرناك تروريسم هسته

  .باشيم، متعهد هستند مي
يي  ريسم هستهبراي اتخاذ ابتكار جهاني مبارزه با ترو ما امروز تصميممان را: در اين بيانيه آمده است

مان است، منعكس آننده نيت ما براي  جهاني آه مبتني بر فعاليت پيشين اين ابتكار. آنيم اعالم مي
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مان براي جلوگيري از دستيابي،  هاي ضروري با همه آشورهايي است آه در ديدگاه گام دنبال آردن
  .د هستن يي با ما سهيم ها از مواد هسته و نقل و يا استفاده تروريست حمل

المللي سرآوبي اقدامات  ي بين براي اساس معاهده اين ابتكار جهاني: آرد اين بيانيه هم چنين اعالم 
 اولين امضا آنندگان آن 2005 سپتامبر 14و آمريكا در تاريخ  يي مبتني است آه روسيه تروريسم هسته

  .بودند
 ميان آشورها براي هدف ي همكاري گسترده هاي المللي زمينه اين معاهده منحصر به فرد بين

  .سازد يي را فراهم مي در خصوص تروريسم هسته شناسايي جلوگيري سرآوبي و اقدامات بازجويانه
المللي انرژي اتمي در تحقق معاهده حفاظت فيزيكي از  بين هاي آژانس در اين بيانيه بر اهميت فعاليت

مان براي تداوم حمايت و همكاري با  لما بر تماي: تاآيد شده و آمده است يي مواد و تاسيسات هسته
و  هاي ملي محاسبه آنترل المللي انرژي اتمي در اين زمينه براي تقويت آارايي سيستم بين آژانس

  .آنيم يي غير نظامي تاآيد مي يي و امنيت تاسيسات هسته حفاظت فيزيكي از مواد هسته
يي براي  هاي حساس هسته آوري مالك فنآشورهاي  ما قصد داريم به همراه: در اين بيانيه آمده است

معيارهاي الزم براي تضمين حفاظت مناسب از تاسيسات  تاآيد بر تعهدشان مبني بر اتخاذ تمامي
  .يي همكاري آنيم هسته

  
  :پيش از آغاز نشست گروه هشت" بوش"در کنفرانس خبری مشترک با 

   ای درک کنيمباید نياز ایران را برای برخورداری از فناوری هسته: پوتين
  ٢٠٠۶ ژوئيه 15  - ١٣٨۵ تير 24شنبه  

باید نياز ایران را : رئيس جمهوری روسيه پس از دیدار با همتای آمریکایی خود تاکيد کرد" والدیمير پوتين"
  .برای برخورداری از فناوری هسته ای درک کنيم

باید نگرشی متوازن : ين گفت به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از سنت پترزبورگ، پوتين همچن
اتخاذ کرد و منافع مردم ایران را در نظر گرفت و تمایل آنها برای توسعه صنایع هسته ای مدرن از جمله 

  .تکنولوژی هسته ای را در نظر گرفت
وی همچنين خواستار اتخاذ رویکردی شد که در آن تمام طرفهای گفتگو کننده بتوانند در آن سهيم 

  .باشند
مچنين بدون اینکه به تحریمها اشاره ای داشته باشد و همچنين بدون اینکه به طرف خاصی پوتين ه

بپردازد،موضع کشورش را درباره تکثير سالح های هسته ای به ویژه در خاورميانه اعالم کرد و گفت که 
  .وجود این تسليحات به نفع روسيه نخواهد بود

 از روند همکاری ها ميان روسيه و آمریکا در حل رئيس جمهوری روسيه: ریانووستی نيز گزارش داد
موضوع هسته ای ایران ابراز رضایت نمود و تاکيد نمود که گسترش سالح هسته ای با منافع ملی 

  روسيه به ویژه در مناطقی از جهان که سریعًا آماده 
  . شعله ور شدن هستند، مغایرت دارد

 صادقانه به شرکای ایرانی خود گفته و می گویيم و ما این مطلب را مستقيمًا و: "پوتين اظهار داشت
  ". این هيچ چيز جدیدی در موضع روسيه نيست

ما بر این باوریم که باید راهی موثر را برای تامين امنيت در جهان : "رئيس جمهوری روسيه اعالم نمود
 مرحله یافت و در جستجوی گام های موثر دیپلماتيکی هستيم که سبب گسيختگی این رشته نازک

  ". مذاکرات نشود و مورد پذیرش همه طرفين نيز باشند
رئيس جمهوری آمریکا نيز بدون اینکه به این نکته اشاره کند که آیا روسيه از تحریمهای " جرج بوش"

دیدگاه مشترکی با روسيه درباره ممانعت از : احتمالی عليه ایران حمایت خواهد کرد یا خير، اعالم  کرد
  .به تسليحات هسته ای دارددستيابی ایران 

بر خالف ادعای بوش، ایران تاکيد کرده است که برنامه هسته ای آن کامال صلح آميز است و تحت 
  .نظارت کامل آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار دارد

بوش در ادامه اظهارات خود پشتيبانی خود را از طرح روسيه برای کنترل بحران با استفاده از تهيه 
هسته ای برای ایران اعالم کرد و گفت که این مربوط به دولت پوتين است تا به ایرانيها بگوید سوخت 

اگر شما برنامه صلح آميز هسته ای می خواهيد ما از شما در این راه حمایت می کنيم، برای شما 
ن سوخت فراهم خواهيم کرد و سوخت مصرفی را جمع آوری می کنيم و من فکر می کنيم برای حل ای

  موضوع اقدامی بسيار ابتکاری است
نياز است تا ایرانيان بدانند که صدای واحدی در مقابل آنها وجود دارد و آنها این : بوش همچنين گفت 

  .پيام را شفاف تر می شنوند
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

  يستى مرگبار در عراقبيش از يك صد آشته و ده ها زخمى در حمالت ترور
  ٢٠٠۶ جوالى ١٨ - ١٣٨۵ تير ٢٧سه شنبه 

حمالت تروريستى در عراق روز گذشته بيش از يك صد آشته و ده ها مجروح : گروه بين الملل شرق
يكى از اين حمالت در شمال عراق و در يك رستوران واقع در شهر آوچك طوزخورماتو در . برجاى گذاشت

 نفر ٢٨له به صورت انتحارى بود و به گفته بعضى منابع در اثر آن دست آم اين حم. جنوب آرآوك رخ داد
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طوزخورماتو شهرى ترآمن نشين است و غالبًا ساآنان آن را .  نفر ديگر زخمى شدند٣٢آشته و 
بر اثر اين انفجار سقف رستوران فروريخت و بسيارى از قربانيان در زير آن . شيعيان تشكيل مى دهند

در يك . توران ياد شده در نزديكى يك مسجد قرار داشت آه محل تردد شيعيان بودرس. مدفون شدند
حادثه ديگر منابع عراقى گفتند صبح روز دوشنبه ده ها نفر در اثر حمالت تروريستى به بازار محموديه در 

درحالى آه مدير . در مورد اين حادثه خبرهاى ضد و نقيضى مى رسد. جنوب بغداد آشته شده اند
ات نظامى در وزارت دفاع عراق حادثه را ناشى از انفجار دو خودروى بمب گذارى شده مى داند عملي

بعضى منابع ديگر عراقى مى گويند افراد مسلح ناشناس با صورت هاى نقاب زده مردم را هدف قرار 
 فرد ۵٠ تا ۴٠: ابوعلى السعودى عضو شوراى شهر محموديه مى گويد. داده و ده ها نفر را آشته اند

با صورت هاى نقاب زده و درحالى آه برخى ] شبكه الجزيره اين تعداد را يك صد نفر مى داند[مسلح 
را ) آه غالبًا شيعيان هستند(لباس نظامى بر تن داشتند به بازار محموديه حمله آردند و مردم عادى 

گفته مى شود . ر مى دانند نف٧٠ و برخى تا ۵٠ تا ۴٠بعضى  آمارها تعداد آشته ها را . هدف قرار دادند
 مغازه نيز به آتش آشيده شده است و فرمانده پليس به بهانه اينكه مهمات ١٧در اين حادثه دست آم 

جنايت محموديه آنچنان تاثيرگذار بود آه . آافى ندارد از مقابله با تروريست ها خوددارى آرده است
 حزب فضيلت در اعتراض به اين جنايت جلسه پارلمان عراق را به تشنج آشيد و جريان صدرى ها و

: عضو فراآسيون ائتالف يكپارچه در توضيح اين عمل گفت» فالح الشنشل«. جلسه پارلمان را ترك آردند
وى نيروهاى آمريكايى، . ترك جلسه پارلمان آمترين آارى است آه مى توان در شرايط فعلى انجام داد

ست و از دولت خواست آه در اين باره شدت عمل به خرج بعثى ها و تكفيرى ها را عامل اين جنايت دان
در يك خبر ديگر افراد مسلح عادل آزاز مدير بخش شرآت نفت شمال عراق را پس از خروج از . دهد

اين آدم ربايى يك روز پس از ربودن رئيس آميته المپيك ملى . دفتر وزارت نفت در شرق بغداد ربودند
در دو حادثه ديگر يك نظامى آمريكايى در عراق و يك سرباز .  دهد تن ديگر رخ مى٣٠عراق به همراه 

نيروهاى انگليسى يك . ظاهرًا بصره دوباره ناآرام شده است. انگليسى هم در شمال بصره آشته شد
همچنين طى دو روز گذشته پادگان هاى . را دستگير آردند» ساجد بادر«مسئول ارتش المهدى به نام 

در يك حادثه ديگر در عراق . ره هدف چند گلوله آاتيوشا و خمپاره قرارگرفتنظاميان انگليسى در بص
 زندانى را آه در آنجا بسترى ١٣افراد مسلح به بخش زندانيان بيمارستان اصلى بعقوبه حمله آردند و 

در پى تشديد درگيرى   هاى قومى و . در اين حمله چهار پليس هم آشته شدند. بودند با خود بردند
.  در عراق، آيت اهللا سيستانى بر صبر و بردبارى در مقابل فتنه هاى طايفه ها تاآيد آردفرقه اى

سالح بايد در اختيار دولت باشد و دولت بايد مانع : همچنين جالل طالبانى رئيس جمهورى عراق گفت
عادل عبدالمهدى معاون رئيس جمهورى . گسترش سالح غيرقانونى در ميان گروه هاى عراقى شود

همه ما چه در دولت و چه در خارج از دستگاه : ق و مرد شماره دو مجلس اعالى عراق نيز گفتعرا
  .هاى دولتى با بروز درگيرى هاى مسلحانه مخالف و با انحالل شبه نظاميان موافقيم

  
آشور، وحدت ملي را در راستاي  جمهور عراق در چهل و هشتمين سالگرد اعالم جمهوري در اين رييس

  .ح صلح ملي خواستار شدپيروزي طر
  ٢٠٠۶ ژوئيه 15  - ١٣٨۵ تير 24شنبه  

از پايگاه اينترنتي ايالف، جالل طالباني،  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
مناسبت چهل و هشتمين سالگرد اعالم جمهوري در عراق منتشر  اي آه به جمهور عراق در بيانيه رييس

 منجر به اعالم جمهوري شد اما عراق شاهد خطاها 1958ژوئيه در سال  14 قالبان : ساخت، اعالم آرد
  .هاي قبل بوده است بسياري از سوي مسووالن دوره و اشتباهات

 14يي آه منجر به بازگشت به ماقبل انقالب  طايفه آشور با خطر جنگ داخلي و: طالباني اظهار داشت
  .شود، روبرو است ژوئيه مي

جنگ داخلي و تحقق اهداف طرفداران صدام و  به منظور جلويگري از: اق تاآيد آردجمهور عر رييس
هاي عراقي باشد، ايجاد  ي تمام گروه دموآرات آه در برگيرنده ي ملي هاي تكفيري، بايد يك جبهه گروه
  .آرد

هاي تكفيري و آساني  صريح تروريسم و گروه  اين امر ملي مستلزم محكوميت :وي خاطرنشان آرد
هايي آه خواهان  آنند، تمام گروه سياسي استفاده مي است آه از سالح به جاي مشارآت در روند

  .ها بپردازند ها و نابودي مراآز فعاليت آن به تعقيب تروريست مشارآت در روند سياسي هستند بايد
ار اشتباهات ها و عدم تكر قاسم، حفظ وحدت عراقي وي با تقدير از نقش رهبر انقالب عراق، عبدالكريم

  .تاريخي گذشته را خواستار شد
بايد منجر به هوشياري ملت و همكاري ملت با  اشتباهات رهبران گذشته در طول تاريخ: وي ادامه داد

  .دولت در راستاي حفظ وحدت و صلح ملي شود
  

تثناي  روز به اس30عراق به مدت  العاده در سراسر با تمديد حالت فوق) شنبه(پارلمان عراق امروز 
  .آردستان عراق موافقت آرد

  ٢٠٠۶ ژوئيه 15  - ١٣٨۵ تير 24شنبه  
از خبرگزاري آويت، محمود المشهداني رييس  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هيات رييسه و آابينه اين طرح را به : پارلمان اعالم آرد ي گيري در جلسه پارلمان عراق، قبل از راي
  .اند پارلمان ارايه آرده افقت نمايندگان بهمنظور مو
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 روز 30عراق به استثناي آردستان عراق به مدت  العاده در سراسر اعضاي پارلمان با تمديد حالت فوق
  .موافقت آردند ي جاري آغاز شده است آه از سوم ژوييه

ي شرايط  امهقانون اساسي و در صورت اد 61ي  اين طرح بر اساس ماده: المشهداني تاآيد آرد
  .نامساعد امنيتي صورت گرفته است

 تصويب شده هم چنان در حال اجرا 2004سال  قانون دفاع از سالمت ملي آه در: وي خاطر نشان آرد
  .است

 قانون اساسي اختياراتي ويژه بر 61ي  مطابق با ماده نخست وزير عراق: رييس پارلمان عراق تاآيد آرد
  .عهده خواهد داشت

العاده اعالم  از حوادث فلوجه در آشور حالت فوق  براي نخستين بار بعد2004ق هفتم نوامبر دولت عرا
  .آرد

اي در خصوص  نخست وزير، داراي اختيارات ويژه بر اساس قانون دفاع از سالمت ملي، نوري المالكي
ت تلفني ها و استراق سمع در مكالما ساختن اتحاديه منع آمد و شد، صدور دستور بازداشت، منحل

  .است
هاي مسلحانه در مناطق مختلف بغداد آه از صبح  درگيري در: همچنين منابع امنيتي عراق اعالم آردند

  . تن ديگر زخمي شدند11نيز ادامه دارد، يك غير نظامي آشته و  امروز آغاز شده است و تاآنون
  .رفت، چهار تن زخمي شدندالكفاح و حيفا صورت گ ي الفضل و خيابان هايي آه در منطقه در درگيري
 مظنون را 45امنيتي عراق به آمك ارتش آمريكا  ي االعظميه، نيروهاي هاي ديگر در منطقه در درگيري

  .دستگير آردند
مسلح به شهر بعقوبه دو غير نظامي عراقي و يكي از  در اثر حمله افراد: خبرگزاري آلمان نيز گزارش داد

  .اعضاي ارتش عراق آشته شدند
هاي  ي االعظميه خواهان تشكيل گروه منطقه  حنيفه در خ احمد السامرايي امام جماعت مسجد ابيشي

  .امنيتي شد
ي الجهاد صورت گرفت؛ چرا آه اين  آشتار منطقه هايي بعد از وي گفت، تصميم براي تشكيل چنين گروه

  . آشته بر جاي گذاشت50آشتارها 
ها اتخاذ  تدابيري آه براي حفظ جان عراقي است، چرا آهتشكيل اين گروه قانوني : السامرايي گفت

ي الجهاد سكونت داشتند بعد از آشتارهاي  منطقه ي سني آه در  خانواده40شده آافي نيست و 
  .هايي در مسير فرودگاه بغداد مستقر شدند اردوگاه ي گذشته منازل خود را ترك و در هفته

  .اند امنيتي در مناطق سني نشين آرده هاي  گروهافسران سابق بغداد دعوت به ايجاد: وي گفت
  .ها مسوول اين آميته خبر داد المپيك عراق و ده ي خبرگزاري رويتر نيز از ربوده شدن رييس آميته

ي المپيك  نظامي، احمد الحجيه رييس آميته ي پليس عراق، افراد ناشناس با پوشيدن لباس به گفته
  .از آارمندان اين آميته ربودند  تن30ان و  تن از محافظ21عراق را به همراه 

  .بغداد به وقوع پيوست اين حادثه در مرآز اصلي اجتماعات در مرآز شهر
  .جنوب بغداد خبر داد  جسد در مناطق مختلف16خبرگزاري آلمان نيز از آشف 
چهار االسكندريه، چهار جسد در شهر اللطيفيه و  هشت جسد در شهر: يك مقام امنيتي عراق گفت

  .شده است ي جرف الصخر آشف جسد ديگر در منطقه
وگو با روزنامه عراقي  ي عرب در بغدا در گفت اتحاديه از سوي ديگر، مختار لماني رييس هيات دايم

هاي مسلح در آنفرانس مقدماتي صلح ملي در قاهره آه قرار  نمايندگان گروه الصباح از احتمال حضور
  . دادبرگزار شود خبر  ژوييه25است 

  .براي حضور در آنفرانس هستيم ما در مراحل اوليه دعوت از افراد مسلح: لماني گفت
هاي شرآت آننده و حل اختالفات  ميان گروه ما در جهت ايجاد توافق واقعي: لماني خاطر نشان آرد

  .تالش خواهيم آرد
هايي به  طي دعوت نامهآنفرانس آشتي ملي  :يك مسوول دولت عراق نيز به اين روزنامه اعالم آرد

  .آنها دعوت آرده است تا در اين آنفرانس حضور يابند اهللا العظمي علي سيستاني و مقتدي صدر از آيت
  .اند منظور حضور در اين آنفرانس اعالم آمادگي آرده منابع اعالم آردند، مسووالن سابق عراق نيز به

گ داخلي با توجه به افزايش آشتارها در بغداد جن در همين حال، خطيبان جمعه در عراق نسبت به بروز
  .داري مردم اين آشور شدند خويشتن ها هشدار داده و خواهان و ساير استان

اهللا العظمي سيد علي  عبدالمهدي الكرباليي، نماينده آيت شيخ:  نوشت- چاپ بغداد -ي الصباح  روزنامه
اخيرا موج : ني در آربال اظهار داشتهاي نماز جمعه مسجد حسي خطبه سيستاني، مرجعيت نجف در

 حل قابل قبولي ادامه يابد ها زياد شده و اگر آه اين اقدامات بدون راه ساير استان ها در بغداد و خشونت
  .شود يي آشيده خواهد شد آه در آن همه چيز نابود مي آشور به جنگ طايفه

د، بلكه همگان متضرر خواهند شد و نخواهد بر يي در آشور آسي سود با وقوع جنگ طايفه: وي افزود
هايي آه به ديوارها  مادران ماتم زده و به همراه عكس گان، ملت عراق تنها فهرست جديدي از بيوه

  .چسبانده شده را شاهد خواهد بود
داري و صبر دعوت آرد و از آنان خواست تا به  خويشتن اهللا سيستاني در ادامه مردم را به ي آيت نماينده
  .يي بكشانند اجازه ندهند آشور را به جنگ طايفه ها ي تكفيري و صداميها گروه

آالت جنگي  ابزار و : را محكوم آرد و گفت ي اسراييل عليه لبنان چنين اقدامات خصمانه وي هم
دهد  آنچه اسراييل انجام مي. لبنان ايجاد آرده است ها رعب و وحشت را در ميان ملت صهيونيست
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اسراييل . بالد صهيونيستي است آه به قدرت شكست ناپذيرش مي  ترس رژيمي ضعف و نشان دهنده
  .احترام گذاشته و افراد بيگناه را هدف قرار ندهد المللي بايد به قوانين بين

نماز جمعه تجاوزات اسراييل به فلسطين و لبنان را  هاي در نجف نيز شيخ صدرالدين القبانچي، در خطبه
  .ناپذير است غير قابل قبول و توجيه ت اسراييلاقداما : محكوم آرد و گفت

 به حل  ملل خواست تا با دخالت فوري ي عرب و شوراي امنيت سازمان چنين از اتحاديه وي هم
  .اسراييل بايستند سياسي بحران موجود پرداخته و در برابر تهديدهاي
 -  چاپ لندن-ي الشرق االوسط  امهوگو با روزن گفت از سوي ديگر ويليام پتي، سفير انگليس در بغداد، در

شد نيروهاي انگليسي مسووليت امنيت مناطق جنوبي عراق  تنها علت اصلي آه موجب: اظهار داشت
آنند اين بود آه شرايط الزم جهت تحويل اين مسووليت به طرف مقابل  را به نيروهاي عراقي واگذار

  . ساير مناطق فراهم آنيمآوشيم تا اين شرايط را در اآنون نيز مي .فراهم شده بود
هاي مسلح  جوار عراق مانند سوريه از گروه هم وي در ادامه از حمايت مستمر آشورهاي بيگانه و

از سوي اين آشورها تالش دولت عراق را در تحكيم نقش  هر گونه حمايت: عراقي خبر داد و افزود
شود تا حمالت   موجب ميچنين سازد، هم مشكل مواجه مي قانون و آنترل مناطق اين آشور با

 .يابد نيروهاي بيگانه در عراق افزايش
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   تيرماه27: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۶ جوالى ١٨ - ١٣٨۵ تير ٢٧سه شنبه 
ی ها و روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود از جنگ جنوب لبنان و خراب:بی بی سی

کشتارها آن خبر داده و در مقاالتی عليه اسرائيل آن کشور را متهم به کشتار افراد غيرنظامی کرده اند 
و در گزارش های داخلی، اخبار مطالبی را در مورد صدور حکم سنگين زندان برای يک وکيل دعاوی، 

ن ها و افزايش ميزان بيکاری قراردادهای ميلياردی با بنياد مستضعفان، راه يافتن مواد مخدر به دبستا
  . منتشر کرده اند
 در صدر گزارش های خود از سقوط بورس های جهان خبر داده و نوشته اجالس هشت همبستگی

کشور صنعتی در شرايطی به پايان رسيد که دامنه آتش در خاورميانه تا مرزهای سوريه نيز کشيده 
  . شده است

ها در مورد روند افزايش قيمت نفت و طال  بينی برخی سازمان اين روزنامه در ادامه می نويسد که پيش
 دالری را برای هر بشکه ترسيم می ١٠٠متمرکز شده است به طوری که چشم انداز قيمت نفت افقی 

  . کند 
 رشد ناگهانی قيمت نفت به طور مستقيم بر رشد اقتصادی کشورهای پيشرفته همبستگیبه نوشته 

های مختلف هشت کشور صنعتی  و نقل انرژی در نشست منيت حمل تاثير داشته به همين دليل ا
  . محور گفتگوی آنها بوده است

 گذاران نسبت به  شاخص بازارهای مالی در آمريکا و اروپا به دنبال افزايش بهای نفت و نگرانی سرمايه 
  . تشديد بحران در خاورميانه و افزايش بيشتر بهای نفت با کاهش شديد مواجه شد

 با عنوان اشک اسرائيل درآمد گزارش های مربوط به حمالت حزب اهللا به اسرائيل و حمالت کيهان
  . هوائی اسرائيل به شهرهای لبنان را منعکس کرده است

همين روزنامه نوشته اين روزها در حالی که حمالت اسرائيل به جنوب لبنان هيچ قدرتی را متبادر به 
 هرچند ساعت يک بار خبری خيره کننده و غافلگيرکننده از ذهن نمی کند، جهانيان عادت کرده اند

  . هنرنمايی حزب اهللا لبنان در برجک پرانی از ماشين نظامی اسرائيل بشنوند
 يک روز به اسارت گرفته شدن چند نظامی صهيونيست، ساعاتی بعد اصابت موشک کيهانبه نوشته 

 از نيروهای نظامی، روز ديگر موشکباران به کشتی جنگی توپدار اسرائيل و غرق شدن آن با انبوهی
مراکزی نظير پااليشگاه ها در شهرهای بزرگ و استراتژيک مثل حيفا که احتمال دارد در مناطقی مثل تل 

  .  در بيروت همه هنرنمايی حزب اهللا است١۶آويو تکرار شود و ديروز هم سقوط يک فروند جنگنده اف
ه ای چالش   ها به لبنان، يکی از موضوع اجم اخير صهيونيست در مقاله ای نوشته تا پيش از تهرسالت

اهللا بود و برخی گروه های سياسی لبنانی خواهان خلع سالح  برانگيز داخلی لبنان خلع سالح حزب 
  .اهللا و يا دستکم ادغام اين جنبش در ارتش ملی لبنان بودند حزب 

را ساير گروه های سياسی مسلح  هواداران خلع سالح حزب اهللا می گفتند چرسالتبه نوشته 
اهللا را به اثبات رسيد و نشان داد که سالح  نباشند، اما حاال با تهاجم اخير اسرائيل حقانيت موضع حزب 

  .های داخلی اهللا سدی محکم در برابر متجاوزان است نه اهرمی در ايجاد تنش حزب 
انی، وکيل دادگستری را به پنج سال  خبر داده دادگاه انقالب تهران سرانجام عبدالفتاح سلطسرمايه

  .حبس تعزيری و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم کرد
 عبدالفتاح سلطانی با اعالم اين مطلب گفت دادگاه مرا از اتهام جاسوسی تبرئه سرمايهبه نوشته 

م به تحمل يک سال کرد، اما مرا به اتهام افشای اسناد محرمانه به چهار سال و به اتهام تبليغ عليه نظا
  . حبس تعزيری محکوم کرد
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گفتنی است که زمستان گذشته همزمان با برپايی دادگاهی که به قتل زهرا کاظمی رسيدگی می 
کرد عبدالفتاح سلطانی به عنوان وکيل خانواده مقتول اعالم داشت که اگر دادگاه کاری نکند وی تا چند 

  . روز ديگر قاتل را معرفی خواهد کرد
ز بعد از اين سخن اين وکيل دادگستری دستگير شد و تا دو ماهی خبری از وی نبود و شش ماه يک رو

  .بعد زير فشارهای بين المللی آزاد شد و تشکيل دادگاه وی به روز گذشته موکول کرديد
 نشان می دهد که يک تفاهمنامه همکاری بين شهرداران تهران وبغداد، با هدف همشهریخبری در 
ت شهری وآموزشهای الزم ازسوی شهرداری تهران به شهرداری بغداد به امضای محمد ارائه خدما

  . بافرقاليباف وصابرنبات آل يساوی رسيده است
به نوشته اين روزنامه، شهردارتهران محمد باقرقاليباف درمراسم امضای تفاهمنامه همکاری بين 

هه عدم ارتباط بين ايران وعراق در دوران  های ايران وعراق گفته است بعد ازچند د شهردارهای پايتخت
  .حکومت صدام، امروزشاهد ارتباط بين دوکشور مهم تاثيرگذار در منطقه و کشورهای اسالمی هستيم

  . ترين مناطق تهران از منظر وجود آالينده ها در هوا شناخته شد  خبر داده که آلوده همبستگی
مع کاهش آلودگی هوای تهران نوشته طی دو ماه اين روزنامه از قول فتح اهللا امی مجری طرح جا

گذشته، باالترين غلظت آالينده منوکسيدکربن به ترتيب متعلق به دو محدوده ايستگاه آزادی و فاطمی 
 را آزادی و پس از آن در ٠١PM   ميکرون١٠بوده است و همچنين بيشترين غلظت ذرات معلق کمتر از 

  .اند قلهک و تجريش داشته 
 درصد ٢٠قول يک مقام دولتی خبر داده که مواد مخدر به مدارس راهنمايی راه يافته و  از خراسان

  .  درصد دانش آموزان در معرض خطر اعتياد هستند١٣دانشجويان و 
به نوشته همين روزنامه معاون سازمان بهزيستی کشور گفته وقتی نسل تحصيلکرده و جوان ما دچار 

  .ر جامعهآلودگی شود، وای به حال ساير اقشا
  

   تير26: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۶ جوالى ١٧ - ١٣٨۵ تير ٢۶دوشنبه 

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود سخن رهبر جمهوری اسالمی را :بی بی سی
نقل کرده اند که خلع سالح حزب اهللا لبنان را غيرممکن دانسته است و در مطالب ديگر خود به گزارش 

 درباره بمباران لبنان و موشکباری به شهرهای اسرائيل، اجالس سران کشورهای صنعتی جهان، هايی
  .گمانه زنی درباره پرونده هسته ای و ادامه گفتگو درباره تعيين نرخ و نحوه توزيع بنزين پرداخته اند

 خود را از   اتباع  تمامی  با عنوان تل آويو در تير رس موشک های حزب اهللا نوشته روسيهاعتماد
 فرود آمدند تا   آمريکا در بيروت  سفارت  در محوطه  کند، دو هليکوپتر امريکايی  می  خارج  ولبنان فلسطين

   و در سوی  است  خود از لبنان  شهروندان  انتقال  دنبال  نيز به  کنند، فرانسه  خارج  امريکا را از بيروت اتباع
   از مساحت فلسطين دستور داد وارد پناهگاه  خود در نيمی دان شهرون  تمامی  به ديگر مرز، اسراييل

  . شوند
   لبنان  جنوب  شهروندان  به  اسراييل دهد، و دستور ارتش  می   جنگ  بوی  اخبار همگی  نوشته ايناعتماد
   لبنان وب جن  مناطق  به  اسراييل  ارتش  ودريايی  شديد هوايی  ونيز حمالت  منطقه  اين  کامل  تخليه برای

   معنای  به  يابد اما آيا واقعا جنگی  می  افزايش  ملموسی  شکل  به  جنگ  اين ، گرمای  بيروت  جنوبی وحومه
   صورت خواهد گرفت؟  آن کالسيک

 از قول والديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای اعتمادملی
 بوش بر سر بررسی مساله ايران توافق شد و در اين مورد مواضع مشترک آمريکايی وی نوشته با جورج

  . هر شش کشور به توافق رسيديم
 ايم   های ايرانی هم صراحتا اعالم کرده  جمهوری روسيه گفته ما به طرف  رييساعتمادملیبه نوشته 

 شانگهای نيز به که به پيشنهادهای اين گروه توجه کنند و اين موضوعی است که در جريان کنفرانس
  . طور صريح به همتای ايرانی خود يادآور شده بودم 

 نوشته در همين مصاحبه مطبوعاتی رييس جمهور آمريکا با اشاره به اينکه دستيابی ايران به شرق
 ها  سالح اتمی خطر جدی برای آمريکا و روسيه است، گفت حتی ممکن است از اين طريق تروريست

  .  کند ت يابند که اين نگرانی ما را مضاعف میای دس هم به سالح هسته
 در عنوان اصلی خود تحريم محدود کره شمالی را منعکس کرده که به تصميم شورای امنيت کارگزاران

  . در جواب آزمايش های موشکی آن کشور صورت گرفته است 
 پيشنهادی اروپا  در عنوان بزرگ صفحه اول خود از قول سخنگوی وزارت خارجه نوشته بستهآفتاب يزد

  . گشوده شده است و کارشناسان می توانند به بررسی آن بپردازند
 با توضيح اين که متن بسته پيشهادی اروپا توسط سفارت بريتانيا در تهران ترجمه و منتشر آفتاب يزد

  .شده از قول اين سفارت نوشته کشورهای گروه هشت غنی سازی اورانيوم ايران را نمی پذيرند
 علی اکبر موسوی خوئينی، نماينده سابق مجلس که بيش از يک ماه از  اعتمادملیتهبه نوش

  . بازداشتش می گذرد، در روزه سياسی به سر می برد
 نوشته که اين موضوع در تماس تلفنی اين وکيل سابق مجلس با خانواده اش به آن ها اعتمادملی

  .  بدان دست زده استداده شده که به عنوان اعتراض به بازداشت يک ماهه خود
روزه سياسی اصطالحی است که در ايران به اعتصاب غذا داده می شود چرا که اعتصاب غذا بر اساس 

موسوی خوئينی نماينده جنبش دانشجويی که در دوره گذشته هم . قواعد اسالمی عملی حرام است
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لمانی اقدامات وسيعی نماينده مجلس از طيف اصالح طلبان بود و در مقام رياست يک کميسيون پار
برای بهبود وضع زندانيان انجام داد از ماه گذشته زمانی که در تظاهرات زنان تهران شرکت کرد دستگير 

  .شد و تا کنون نه اتهام وی اعالم شده و نه زمانی برای محاکمه وی تعيين گرديده است
 اتحاديه اروپا، اعالميه  نوشته سفارت فنالند در تهران به عنوان رئيس دوره ایجمهوری اسالمی

رسمی اين اتحاديه را منتشر کرده که درست در حاليکه در برابر کشتار وسيع وبی رحمانه مردم 
فلسطين و غزه توسط اسرائيل سکوت اختيار کرده، به ياد حقوق بشر افتاده و نگرانی خود را از 

  . بازداشت رامين جهانبگلو ابراز نموده است
به خاطر متعهد بودن "« از اطالعيه اتحاديه اروپا رامين جهانبگلو را فردی که  به نقلجمهوری اسالمی

معرفی کرده اما نوشته " به اصول فلسفی و اخالقی عدم خشونت و گفتمان، از شهرت برخوردار است
اعتراف کرده است با تعدادی از اين سفارتخانه ها , اين درخواست بدان جهت است که رامين جهانبگلو 

نظام جمهوری اسالمی دريافت می کرده و " براندازی نرم"بوده و از آنها سفارش تهيه طرح برای مرتبط 
  .با کمک آنها در کنفرانس هايی با همين هدف شرکت می کرد

 از نامه گروهی به نام تحکيم دموکراسی به رييس جمهوری خبر داده که در آن نسبت به آفتاب يزد
  . بهانه مشکالت ترافيکی تهران اعتراض شده استندادن مجوز تجمع به کارگران به 

 اعضای تحکيم دموکراسی از رييس دولت پرسيده اند اگر گروهی از هواداران دولت  آفتاب يزدبه نوشته
بخواهند تظاهراتی به نفع دولت برپا کنند آيا باز هم ترافيک مشکل خواهد شد، آيا اين است معنای 

  . عدالت
راسی يادآوری شده که در جريان سفر رييس جمهوری و اعضای دولت به در نامه جبهه تحکيم دموک

  .شهرستان ها برای ساعت ها ترافيک شهرها مختل و راه ها بسته می شود
يک هفته بعد از ارسال نامه توسط رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی برای زيدالدين زيدان 

ه زدن به فوتباليست ايتاليايی تحسين شده بود، به فوتباليست فرانسوی که در آن از عمل وی در ضرب
 يکی از نمايندگان مجلس گفته در حالی که ما گرفتار فوتباليست های خود هستيم آفتاب يزدنوشته 

پيش از اين هم آقای خادم قهرمان سابق کشتی . نبايد در دعوای دو بازيکن خارجی دخالت می کرديم
  .عالء الدين بروجردی انتقاد کرده بودو عضو شورای شهر تهران از اين عمل 

  
   تير25: مرور روزنامه های تهران

  ٢٠٠۶ جوالى ١۶ - ١٣٨۵ تير ٢۵يكشنبه 
روزنامه های امروز تهران در عنوان های بزرگ افتتاح تونلی در تهران را منعکس کرده اند، از :بی بی سی

يان خبرهای خارجی از همه بيشتر به در م. نظرات مقامات ايرانی درباره مذاکرات هسته ای نوشته اند
اخبار رسيده از لبنان و درگيری اسرائيل با شبه نظاميان حزب اهللا در جنوب آن کشور را اهميت داده و از 

  .واگذاری سهام دولت در هشت بانک دولتی به بخش خصوصی خبر داده اند
وريه خبر خارجی ديگری است موضوع درگيری های اسرائيل در جنوب لبنان و ضرب االجل اسرائيل به س

 و جمهوری اسالمی و اعتماد ملی و کيهانکه روزنامه های امروز تهران به آن اهميت داده اند و 
 گزارش های اصلی خود را به آن اختصاص داده و در مقاالت خود اعالم خطر کرده اند که آفتاب يزد

  .اسرائيل قصد دارد سوريه را در اين جنگ وارد کند
 جمهور  والديمير پوتين رئيس:  در گزارشی درباره کنفرانس امروز سن پترزبورگ نوشتهیاعتماد مل

روسيه امروز برای نخستين بار تقريبا يکجا از تمام رهبران کشورهای موثر، قدرتمند و صنعتی جهان 
  . کند استقبال می

ی گذشته سران ها پترزبورگ به هيچيک از نشست  ضيافت امروز سن اعتماد ملیبه نظر گزارشگر 
 وگوی اعضای اين  کشورهای صنعتی شبيه نيست، برای آنکه چهره جهان امروز که محور بحث و گفت

 پترزبورگ  ضيافت است، به شدت دگرگون شده و اين فرآيند پرشتاب دگرگونی و التهاب، ميهمانان سن
  .  خواند را به نگاهی نو فرامی

اين اقدام نخستين .  بخش خصوصی واگذار شد به خبر داده که سهام هشت بانک دولتی سرمايه
 آمده است که اکنون سرمايهدر خبر . عمل به فرمان تازه رهبر جمهوری اسالمی به حساب می آيد

های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی است و در صورتی که خود  دار بانک  عنوان سهام دولت به
گذاری سهام اين دو بانک در بازار بورس، درباره  يمتبدهکار اين دو بانک دولتی باشد، بايد پيش از ق

در فرمان اخير بر . دهی ساختار مالی اين دو بانک واگذار شده به بخش خصوصی اقدام کند سامان
 قانون اساسی مقرر شده بود که هشت بانک توسط دولت به بخش ۴۴اساس تفسيری از اصل 
  .خصوصی واگذار شود

صفحات اول خود با چاپ عکس هايی که محمود احمدی نژاد را مشغول روزنامه های مختلف امروز در 
نمازخواندن در داخل يک تونل نشان می دهد گزارش داده اند که تونل رسالت در شمال شهر تهران که 

  .  سال طول کشيده افتتاح شده است9ساخت آن 
قيب انتخاباتی وی بود  در مراسم افتتاح به جز رييس جمهور، شهردار تهران که رهمشهریبه گزارش 

  . حضور داشته و رييس دفتر رهبر جمهوری اسالمی هم حاضر بوده است
 ٧٨ ميليارد تومان بوده است که بايد در سال ٢٢ نشان می دهد که برآورد اوليه پروژه شرقگزارش 

  . تمام می شد اما سرانجام با پرداخت يازده ميليارد تومان ديگر اين هفته آماده شده است
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 از روزی شرقمحسن کرباسچی که تونل رسالت در زمان وی طراحی و ساخته شد در سرمقاله غال
  . ياد کرده که به اتفاق مجريان طرح از تونل بازديد کرده است

 نوشته حاشيه ميدان آرژانتين درست نزديکی محل برگزاری مراسم افتتاح تونل رسالت، شرقخبرنگار 
نصب شده که از انتهای آن نور شديدی به معنای رهايی به چشم تابلوی بزرگی از نمای تونل رسالت 

با افتتاح تونل رسالت ديگر هيچ راهی بسته نمی «می خورد، در حاشيه تابلو نيز نوشته شده است 
  . »ماند

 اضافه کرده عروس ها و دامادها را درست از زير اين تابلو و با يک مينی بوس قديمی به شرقخبرنگار 
ردند تا پس از انجام عمليات حفاظتی که به دليل حضور رئيس جمهور صورت می گرفت در محل افتتاح آو

 خبر داده که همزمان با افتتاح تونل عروس و همبستگی. سمندهای تزئين شده جای بگيرند
  .دامادهايی هم مراسم ازدواج خود را به جا آوردند

 خود از   ارزيابی نعکس کرده که با بيان نظرات تازه بهزاد نبوی نايب رييس مجلس سابق را ماعتماد
 در  خاتمی:  پرداخته و گفته  خاتمی  با سياست های دولت  آن  مقايسه ، به سياست خارجی دولت جديد

   هسته  غير از پرونده  به  مشکلی  خارجی  در سياست  داد که  جديد تحويل  دولت   را به  دولت شرايطی
به نظر .  شود  تامين  ملی  امنيت  و هم  منافع  هم  بود که  شده  مديريت ری طو  هم  آن  که ای وجود نداشت

دولت احمدی نژاد بعد از ارسال پرونده : بهزاد نبوی که از قديمی ترين مديران جمهوری اسالمی است
  ا نشانه با آمريک  ديگر پيشنهاد مذاکره  مرحله در اين. ايران به شورای امنيت موضع عاقالنه تری اتخاد کرد

   مطرح  و رسمی  به طور علمی  مقامات  همه  با آمريکا از طرف  مذاکره  نشد و طرح  دانسته غيرتی بی
   رسمی  جمهور آمريکا نامه  رييس  به جمهور ايران  رييس   اسالمی  جمهوری  بار در تاريخ  اولين شد، برای
  . نوشت

 ١٣٠نگار تلويزيون که در حادثه سقوط هواپيمای سی  خبر داده که مادر عليرضا افشار، خبرآفتاب يزد
نظامی کشته شده در نامه ای به احمدی نژاد رييس جمهور از وی خواسته است به وعده خود وفا کند 

به نوشته اين روزنامه مادر عليرضا افشار در نامه . و تحقيقات درباره علت سقوط هواپيما را پی بگيرد
  .ه درباره حادثه ناتمام بوده استتحقيقات انجام شد: خود نوشته

  
   تير24: مرور روزنامه های تهران

  ٢٠٠۶ ژوئيه 15  - ١٣٨۵ تير 24شنبه  
روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود حوادث لبنان، بازگشت پرونده هسته :بی بی سی

 تورم در سال آينده آن ای ايران به شورای امنيت و گفتگوهای متناقض دولت و نمايندگان مجلس درباره
را مطرح کرده و در مقاالت اصلی خود از نا آرامی های منطقه ای که به دنبال حمله اسرائيل به حزب 

اهللا لبنان رخ داد و تاثير آن بر سياست ايران نوشته، از وضعيت اقتصادی انتقاد کرده اند و خبر داده اند که 
  .نزين در سال آينده گرفته نشده استهنوز هيچ تصميمی درباره نرخ و نحوه توزيع ب

 و روزنامه های اقتصادی امروز از افزايش ناگهانی بهای نفت در بازار جهانی خبر داده اند، شرق
 سنت رسيده و حمله اسرائيل به لبنان، ۴٠ دالر و ٧٨به رقم رويايی : شرقافزايشی که به نوشته 

اد وقفه در صادرات نفت نيجريه مهم ترين عوامل آن درگيری با نيروهای مقاومت و نگرانی از احتمال ايج
  . است

 که عنوان اصلی خود را به تهاجم اسرائيل به جنوب لبنان اختصاص داده، از جمهوری اسالمیروزنامه 
  . زبان آيت اهللا فاضل لنکرانی از تمامی مسلمانان خواسته برای مقابله با اسرئيل آمده شوند

اکنون بر کشورهای اسالمی و ملت های بی طرف و آزاديخواه :  نوشتههمين روزنامه در سرمقاله خود
  . است که در برابر سرکشی اسرائيل بايستند و آن ها را مهار کنند

 بر وظيفه مجامع اسالمی در جهت ايفای رسالت خود تاکيد کرده و نوشته جمهوری اسالمیروزنامه 
سالمی در قبال اين جنايت، خيانتی بزرگ و در شرايط حساس کنونی، سکوت جهان اسالم و دولتهای ا

  .نابخشودنی است
وزيران خارجه پنج عضو دائم شورای امنيت به اضافه آلمان در نشست روز چهارشنبه :  نوشتهشرق

خود در پاريس تصميم به بازگشت پرونده ايران به شورای امنيت گرفتند و در همين حال محمود احمدی 
نش به اين تصميم اعالم کرد که در صورت نداشتن حسن نيت و صداقت نژاد رئيس جمهوری نيز در واک

  . طرف مذاکره، ملت ايران در سياست هايش تجديد نظر خواهد کرد
 با اشاره به تصميم وزيران خارجه کشورهای عضو شورای امنيت درباره پرونده هسته ای کارگزاران

ان اين روزها را روزهای حساس ايران خوانده و  در سن پترزبورگ و حوادث لبن8ايران، اجالس سران گروه 
ايران در قلب تحوالت با اهميت منطقه قراردارد و هر نوع تصميم تهران می تواند در آينده در : نوشته

  .روابط منطقه ای و سياست خارجی بلند مدت کشور اثر بگذارد
 ها خودمان مشکل را حل ما و اروپايی:  از قول محمود احمدی نژاد رييس جمهوری نوشتهآفتاب يزد

  .می کنيم آمريکا جنجال نکند
بايستی پذيرفت که :  در گزارشی از قول محمدنبی حبيبی، دبيرکل حزب موتلفه اسالمی نوشتهشرق

قسمتی از اين افزايش قيمت ها . ما با يک سری افزايش قيمت ها در چند ماهه گذشته مواجه بوديم
  . بيشتر اين گرانی فاقد توجيه استشايد طبيعی باشد اما می توان گفت که 

به نوشته همين روزنامه مريم بهروزی، دبيرکل يک تشکل زنان وابسته به جناح محافظه کار در رابطه با 
گرانی هست، : صحبت های رئيس جمهور در خصوص اينکه گرانی را جنگ روانی بيان کرده بود، گفته
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ولی اينکه بگوييم . ا به آن دامن می زنند نيستنمی شود نفی کرد، اما به آن شوری شور که بعضی ه
  . بايد واقع گرا باشيم. اينها جنگ روانی است، جايز نيست

تورم تا پايان سال :  از قول وزير دارايی و امور اقتصادی در عنوان اصلی صفحه اول خود نوشتهآفتاب يزد
در سال : ی مجلس نوشتهيک رقمی می شود اما در زير همين تيتر از قول رييس کميسيون اقتصاد

  . آينده تورم افزايش خواهد يافت
 آمده است يک عضو کميسيون اقتصادی مجلس گفته آمارهای دولت با واقعيت آفتاب يزددر گزارش 

  .های بازار همخوانی ندارد
 ميليارد دالر ساالنه برای بنزين ١۵حدود :  از زبان مسئول پخش فرآورده های نفتی نوشتهسرمايه

  . شود که سال آينده دو ميليارد دالر هم برای خريد نفت گاز به آن اضافه شد پرداخت میيارانه 
هشت ماه اول سال گذشته ايران صادر کننده گازوئيل بود اما رشد مصرف : بر اساس نوشته اين روزنامه

ايان سال باعث شد که وارد کننده آن شويم در حالی که مصرف بنزين هم دوازده در صد رشد يافته و تا پ
يک عضو کميسيون اقتصادی مجلس با تاکيد بر اين که هنوز تصميمی . حدود شش ميليارد دالر الزم دارد

درباره بنزين گرفته نشده سه راه حلی را که برای آينده خريد و توزيع بنزين قابل تصور است شرح داده و 
  . گفته مجلس نبايد وارد اين مبحث می شد

بررسی سازوکارها در اين خصوص در حيطه اختيار و عمل : وش چهره گفته آقای خ سرمايهبه نوشته
دولت است، دولتی که با شعار عدالت محوری پا به عرصه گذاشته و در قانون برنامه نيز ملزم به 

گيری مجلس در خصوص بنزين ممکن است  به گفته وی تصميم. گيری در اين خصوص شده است تصميم
  . بين مجلس و دولت شودنظر در آينده باعث اختالف

 از برپا شدن نمايشگاه مد و لباس با کمک موسسه تعاون نيروی انتظامی خبر داده و با چاپ کارگزاران
عکسی از اين نمايشگاه نوشته در مراسم افتتاح فرمانده نيروی انتظامی از افزايش امنيت اجتماعی در 

  .کشور خبر داده است
  

www.iran-archive.com 


