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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(م ایران و دولتهای بزرگرژی

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

و ر سويش دراز شده نپذيرد با تحريم روبه اگر ايران دست ما را آه به: ي فرانسه ادعا آرد وزير امور خارجه
  .خواهد شد

  ٢٠٠۶ جوالى ٢٣ - ١٣٨۵ مرداد ١يكشنبه 
از خبرگزاري فرانسه، فيليپ دوست بالزي، وزير  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 21( ژوييه 12ما در نشستي آه : آرده است، مدعي شد ي فرانسه آه به حيفا سفر امور خارجه
اگر ايران آن را نگيرد، . مان را به سوي ايران دراز آنيم گرفتيم دست در پاريس برگزار شد، تصميم) تيرماه

  .ها عليه اين آشور در شوراي امنيت خواهيم رفت تحريم ما به سوي
 خرداد در تهران به 16 را در تاريخ 5+1پيشنهاد گروه  خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا

  .ت ملي ايران تسليم آردامني علي الريجاني، دبير شوراي عالي
 24سران گروه هشت در سن پترزبورگ در تاريخ  غرب انتظار داشت در اين ديدارها و تا پيش از نشست

اما پس از انجام سه ديدار ميان . پيشنهادي را دريافت آند ي تيرماه، پاسخ مقدماتي ايران به مجموعه
 تيرماه در پاريس 21 در نشست 5+1ي  مور خارجهدريافت پاسخ ايران وزيران ا الريجاني و سوالنا و عدم

  .بار ديگر بررسي موضوع ايران در شوراي امنيت آغاز خواهد شد اعالم آردند
ي پاياني نشست سن پترزبورگ،  گروه هشت در بيانيه به دنبال اين تصميم و با تاييد آن از سوي سران

ي اورانيوم و بازفرآوري آن را متوقف سازد در خواهد غني ساز ايران مي اي آه الزاما از بررسي قطعنامه
  .آغاز شد شوراي امنيت

 مرداد ماه 31 در تاريخ 5+1اعالم آرد پاسخ پيشنهاد  اي الريجاني پنجشنبه گذشته بار ديگر در بيانيه
  .اعالم خواهد شد

شود روسيه  اند و گفته مي به اتفاق نظر نرسيده ي ايران اعضاي شوراي امنيت هنوز در خصوص قطعنامه
  .آند تر شدن متن قطعنامه را دنبال مي مسكو ماليم هاي آليدي قطعنامه مخالف است و با بخش

همچنين گفت آه اعتقاد دارد رسيدن به آتش بس  بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، بالزي در حيفا
  .در لبنان ممكن است

  .بس برسند تر به آتش ريعچه س پيام من به لبنان و اسراييل اين است آه هر: وي گفت
شوراي امنيت سازمان ملل را خواستار شد  1559 چنين اجراي قطعنامه ي فرانسه هم وزير امور خارجه

نظاميان لبناني و  از لبنان خارج شوند و تمامي شبه آه بر اساس آن تمامي نيروهاي خارجي بايد
  .لبناني بايد خلع سالح شوند غير

  
   مخالف است رانی اهي علسی نوشي مهم پی با بخش هاهيروس
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 هي علکای آمرتی مورد حماسی نوشي پیدي مهم و کلی با بخش هاهي خبر داد که روستدپرسيآسوش
  .  مخالف استتي امنی در شوراران،یا
 في منتظره توصري در سازمان ملل با غپلماتی دکی به نقل از ی خبرگزارنی مهر، ای گزارش خبرگزاربه

 برخورد ی چگونگی برای روند ممکن است به اتحاد جامعه جهاننی مخالفت عنوان داشت که انیکردن ا
  . برساندبي آسرانیبا ا
 که یسی نوشي از پهي دهد که روسی را آزار منشی و متحدکای مسئله آمرنی ا،ی خبرگزارنی نوشته ابه
 مسئله نی رسد ای کند و به نظر می نمتی دهد، حماانی پا راومي اورانی سازی خواهد تا غنی مرانیاز ا

 رتی مغارانی ای بر احتمال اتخاذ موضع سخت تر در صورت عدم همکاری مبنهي روسنيشيبا موضع پ
  .دارد

 آژانس ی به درخواستهارانی روز چهارشنبه اعالم کرد که  اگر اهي امور خارجه روسریوز"  الوروفیسرگئ"
 یزنی بحث و راتي امنی در شورای اقتصادیمهایاده خواهد بود تا در مورد تحرپاسخ ندهد، کشورش آم

  . کند
 آژانس پاسخ دهد، موفق نشود، ی خواهد به درخواستهای مرانی قطعنامه که از انياگر اول:"  افزود یو

 و  ، بحثی اقتصادیمهای ، شامل تحریگری دی در مورد انجام اقدامهاتی که در نهامیما توافق کرده ا
  ."مي کنیزنیرا

 فرانسه، کا،ی آمرتی مورد حماسی نوشي با پهي باورند که با مخالفت روسنی بر اپلماتهای و دکارشناسان
 به تي امنی شامل پنج کشور عضو دائم شورا5+1 تواند به شدت بر اتحاد در گروه ی امر منی اسيانگل

  .عالوه آلمان لطمه وارد کند
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
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  .زخمي شدند  تن آشته و170گذاري شده در آرآوك  در اثر انفجار دو خودروي بمب

  ٢٠٠۶ جوالى ٢٣ - ١٣٨۵ مرداد ١يكشنبه 
 33بوس در بازاري در شهرك صدر بغداد به  يك ميني در همين حال اعالم شد آمار تلفات انفجار انتحاري

  . زخمي رسيد72آشته و 
از خبرگزاري آويت، در اثر انفجار دو خودروي  به نقل) ايسنا(ه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ب

 تن 150 تن آشته و بيش از 20آرآوك در يك بازار روز شلوغ  گذاري شده مقابل ساختمان دادگاه بمب
  .زخمي شدند

ثر انفجار يك بمب در شرق بغداد بر ا: آمريكا اعالم آرد از سوي ديگر خبرگزاري شينهوا به نقل از ارتش
  .آشته شد يكي از سربازان چند مليتي

 تعداد سربازان 2003عليه عراق در بهار سال  ي ارتش آمريكا، از آغاز جنگ آمريكا براساس بيانيه
ها بر اثر انفجار بمب جانشان را  تن رسيده آه اآثريت آن 2550 آمريكايي آشته شده در عراق به بيش از

  .اند ادهاز دست د
در جريان دو حمله در شرق بغداد دو گروگان را آزاد  (يكشنبه(از سوي ديگر نيروهاي امنيتي عراق امروز 

  .دستگير آردند و هشت تن از شورشيان مسلح را
هاي  طي دو حمله همزمان مظنونان را در خشونت ي ارتش آمريكا نيروهاي عراقي امروز براساس بيانيه

  .دستگير آردند آردند، گ فعاليت مييي و جوخه مر طايفه
 فرد مسلح 154مشترك عراقي و آمريكا توانستند  ي ديگر ارتش آمريكا نيروهاي چنين براساس بيانيه هم

مسلسل، بمب و مقاديري مواد منفجره در عملياتي در   قبضه سالح، تعدادي350را به همراه 
  .رب آرآوك واقع هستند، دستگير آننداطراف آن آه در غ هاي الحويجه، الرياض و مناطق شهرك

رهبران اين محلي و جهت پاآسازي مناطق نزديك  براساس بيانيه مذآور اين عمليات بنا بر درخواست
  .ها انجام شد آرآوك از وجود تروريست

 33بوس در بازاري در شهرك صدر بغداد به  يك ميني در همين حال اعالم شد آمار تلفات انفجار انتحاري
  . زخمي رسيد72 و آشته

بوس حوالي ساعت  خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين ميني به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از
  .شلوغ شدن بود، منفجر شد  صبح امروز هنگامي آه بازار در حال9

بوس و يك پيرمرد را  ي ميني ي سوخته انفجار الشه ي ي آسوشيتدپرس از صحنه تصاوير ويدئويي شبكه
  .آرد، نشان داد اش گريه مي دست دادن خانواده هاي خونين آه به خاطر از با لباس

داد آه هر آس محل انفجار را ترك  هشدار مي پليس عراق با خالي آردن محل انفجار از طريق بلندگو
  .گيرد نكند، مورد بازجويي قرار مي

هايي در اين منطقه حمله آردند  انهآمريكا به خ هاي ارتش عراق و ساعاتي قبل از اين انفجار يگان
  .تن را دستگير آردند ودست آم يك غير نظامي را آشتند و هفت

ي  جنوب بغداد درگير شدند آه اين نبرد مسلحانه نظاميان عراقي روز شنبه با شبه نظاميان شيعه در
  .نظاميان و يك سرباز عراقي انجاميد  تن از شبه15سه ساعته به آشته شدن 

  .دستگير شدند) مايلي جنوب بغداد 40) ي مصيب ن در اين درگيري مسلحانه در منطقهها ت ده
  .سيستماتيك عليه نيروهاي مقتدي صدر است ي رسد آه اين نبرد بخشي از يك مبارزه به نظر مي

آمريكايي با حمله به دفتر محلي مقتدي صدر  شيخ خليل النوري، يكي از مشاوران صدر گفت، نظاميان
  .اند آشته  تن از طرفداران وي را14يب، در مص

 فرد مصلح و يك سرباز عراقي 15اعالم آرد،  اي بدون اشاره به ارتش مهدي ارتش آمريكا طي بيانيه
  .آشته شدند

هاي آوچك به يك گشت آمريكايي  مسلح با سالح براساس اين گزارش درگيري زماني آغاز شد آه افراد
  .عراقي حمله آردند

  .شد بادل اوليه آتش يكي از شبه نظاميان آشتهدر همان ت
گذاري شده بود،  رفت بمب را آه گمان مي همچنين يك هليكوپتر آمريكايي يك آاميون حمل سوخت

  .منهدم آرد هنگام نزديك شدن به يكي از مواضع آمريكا
  

  .اعالم آرد) شنبه(امروز  اش را آه ماه قبل از آن سخن گفته بود، نوري المالكي طرح آشتي ملي
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از خبرگزاري آويت، نوري المالكي، نخست وزير  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
مداران عراقي در مقر  هاي پارلماني و سياست آميسيون عراق پس از پايان نشستش با نمايندگان

ك با جالل طالباني، رييس جمهور و محمود المشهداني، مشتر نخست وزيري در آنفرانس مطبوعاتي
ما امروز عمال و به طور ميداني طرح آشتي ملي عراق را پس از : داشت رييس پارلمان عراق اظهار

  .نشست هيات عالي آشتي ملي اعالم آرديم برگزاري اولين
زوآارهاي مشخصي موظف است تا با تدوين سا بر اساس اين طرح هيات عالي آشتي ملي: وي افزود

هاي سياسي خواهان ورود به روند  سمينارها با گروه طرح آشتي را از طريق برگزاري آنفرانس ها و
  .مذاهب مختلف برگزار آند صلح و هم چنين روحانيون اديان و

  .قصد دارند تا به دوره ديكتاتوري بازگردانند آساني آه با اين طرح مخالفت آنند: وي ادامه داد
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آنچه آه شاهد آن هستيد : بيان داشت يان اينكه طرح آشتي ملي طرحي يك طرفه نيستوي با ب
  .القول است ساختاري متفق ها براي دستيابي به محتوي توافقات و رايزني

هاي مسلح از جمله افسران سابق  سوي گروه اي از  و قابل مالحظه توجه گسترده: وي اظهار داشت
  .ايم بوده ياسي را شاهدارتش در خصوص پيوستن به روند س

هايي اعالم آردند آه هر گونه اقدامي را  آه طي تماس ها نيز وجود دارند البته برخي گروه: وي ادامه داد
  .آسيب رساندن به مردم انجام گيرد، متوقف خواهند آرد آه در جهت تضعيف اقتدار دولت و

ر اين سفر مسايل امنيتي، مسلح ساختن آرد، د الوقوعش به آمريكا تصريح ي سفر قريب مالكي درباره
ها به نيروهاي عراقي، عمليات نظامي در لبنان و وضعيت  استان ارتش و تحويل مسووليت امنيتي ساير

آمريكايي مورد بررسي قرار خواهد داد، چرا آه اوضاع لبنان پيامدهايي را بر  اين آشور را با مسووالن
  .منطقه دارد اوضاع

هاي سياسي و اجتماعي و هم چنين منع  سخنراني ر نشست امروز بر وحدتد: مشهداني نيز گفت
  .آنند، تاآيد شد وارد مي هايي آه آسيبي به طرح آشتي ملي سخنراني

  .منظور تقويت طرح آشتي ملي ارايه خواهند داد همچنين به زودي نمايندگان پارلمان عراق طرحي را به
هاي سياسي  زودي طي تماس با گروه ملي عراق بههيات عالي آشتي : جالل طالباني نيز گفت

. روحانيون طوايف مختلف آار خود را آغاز خواهد آرد هاي معارض و مشترك و غير مشترك در دولت، گروه
  .ي مدني و روحانيون برگزار خواهد آرد هاي جامعه عشاير، سازمان هايي را براي همچنين آنفرانس

هاي مختلف سياسي عنوان آرد آه بيش از ده  گروه لتي متشكل ازطالباني در ادامه دولت فعلي را دو
  .اند آرده ميليون راي دهنده عراقي آن را انتخاب

القول  هاي آن با يكديگر متفق بر سر برنامه دولت فعلي دولت نجات ملي است آه همگي ما: وي گفت
  .هستيم
ه، نادرست است و از نظر ما منتشر شد تمامي شايعاتي آه در خصوص حكومت نجات ملي: وي گفت

از . دهد ها ضروري است انجام مي حل بحران مالكي شخصي با لياقت است آه همه آنچه را آه براي
  .آنيم حمايت مي نظر ما مالكي مردي دموآرات است و ما از او

قوه و مسووالن دولت عراق در خصوص  طالباني در پايان از توافق امضا شده ميان رياست سه
  .هاي سياسي خبر داد لشكل بودن سخنرانيا متحد

  
اهللا العظمي  ها از سوي آيت برخي از اعضاي پارلمان عراق و مردم اين آشور دعوت به پايان خشونت

  . سيستاني را طرحي جديد براي از بين بردن فتنه و بازگشت صلح و دوستي در عراق دانستند
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 برخي از - چاپ بغداد -ي الصباح  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(زاري دانشجويان ايران به گزارش خبرگ
اهللا العظمي سيد علي سيستاني، اين  اعضاي پارلمان و شهروندان عراقي ضمن استقبال از دعوت آيت

  . طرح را بخشي از طرح آشتي ملي نوري المالكي نخست وزير عراق دانستند
اهللا سيستاني خواهان جلوگيري از  آيت: ي توافق تاآيد آرد ن عراق از جبههسليم عبداهللا عضو پارلما

هاي عراقي است و دعوت به صلح ايشان جهت جلوگيري از وقوع جنگ  بحران و تيرگي روابط بين طايفه
  . داخلي صورت گرفته است

 را مثبت و براي محمود عثمان عضو فهرست آردستان عراق در پارلمان نيز اين اقدام آيت اهللا سيستاني
  . رهايي عراق از بحران موجود مفيد و موثر دانست

اهللا سيستاني يكي از عوامل مهم  دعوت آيت: بسياري از شهروندان عراقي نيز به الصباح تاآيد آردند
  . موفقيت طرح آشتي ملي در عراق خواهد بود

هاي  ريكا، از افزايش خشونتويليام آادويل سخنگوي ارتش آم: خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز گزارش داد
  . عمومي در عراق به ويژه بغداد طي روزهاي اخير پرده برداشت و نسبت به خطرات اين امر هشدار داد

 درصد 40ي گذشته  هاي مسلحانه در عراق نسبت به هفته آمار حمالت تروريستي و درگيري: وي افزود
  . وده است حمله ب34افزايش داشته است و سهم بغداد از اين حمالت 

هاي  بعد از شكست طرح امنيتي بغداد، آاخ سفيد به دنبال تغييراتي در طرح: ايالف نيز گزارش داد
  . اش در عراق است امنيتي

ي طرح امنيتي بغداد نااميد آننده بود و در پنج  نتايج اوليه: ي دولت آمريكا تاآيد آرد يك مقام بلندپايه
  . بغداد بوديمي گذشته شاهد افزايش خشونت در  هفته

ي نوري المالكي نخست وزير عراق با جورج بوش  شنبه وي تصريح آرد آه اين موضوع در ديدار روز سه
  . ي اين هفته برگزار شود، بررسي خواهد شد شنبه جمهور آمريكا آه قرار است روز سه رييس

  . يتي عراق صورت گيردهاي امن وي همچنين خاطرنشان آرد، احتمال دارد در اين ديدار تغيراتي در طرح
ي نيروهاي چند مليتي در عراق، ژنرال  اين مقام آاخ سفيد همچنين از ديدار ژنرال جورج آيسي فرمانده

مارتين ديسي مسوول آموزش نيروهاي امنيتي عراق و ديگر مقامات نظامي آمريكا با مالكي جهت 
  . هاي امنيتي خبر داد بررسي تغيرات در طرح

هاي مسلحانه در استان  يكي از سربازان آمريكايي در درگيري) شنبه(عالم آرد امروز ارتش آمريكا نيز ا
  . االنبار در غرب بغداد آشته شد

  .  تن رسيد2550بر همين اساس، تعداد نيروهاي آمريكايي آشته شده در عراق به بيش از 
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مي عراقي بر اثر انفجار يك منابع پليس عراق نيز اعالم آردند، چهار تن از نيروهاي پليس و سه غير نظا
 آيلومتري شمال بغداد آشته و چهار نيروي پليس و سه غير نظامي 65بمب در يك بازار در بعقوبه در 

  . مجروح شدند
پليس عراق همچنين اعالم آرد، انفجار يك بمب در مسير گشتي نيروهاي ارتش عراق در شهر الكوت 

  .  تن ديگر منجر شدنيز به آشته شدن يك سرباز و مجروح شدن چهار
هاي مسلحانه با شبه نظاميان   نيروهاي ارتش عراق در درگيري :اي اعالم آرد ارتش آمريكا نيز در بيانيه

  .  تن ديگر را مجروح آردند13در محموديه پنج تروريست را آشته و 
دف قرار داده و ها هليكوپتر آمريكا نيز خودروي شبه نظاميان را در اين منطقه ه همچنين در اين درگيري

  .  شبه نظامي مظنون را در اين منطقه دستگير آردند9نيروهاي عراقي نيز 
  . ارتش عراق همچنين موفق به آشف و ضبط مقادير زيادي سالح در اين منطقه شد

  جدول آار هيات عالي:  پارلمان عراق گفت در همين حال، يكي از اعضاي فهرست ائتالف يكپارچه در
  . با استناد به طرح آشتي ملي نوري المالكي آغاز شدآشتي ملي عراق 

حسن السنيد عضو پارلمان عراق اظهار داشت، طرح آشتي ملي نوري المالكي نخست وزير عراق با 
  . شروع آار هيات عالي آشتي ملي آارش را آغاز آرد

ي فرعي در ها هاي سياسي اطالع رساني گفتمان تشكيل و شعبه در حال حاضر آميته: وي ادامه داد
  . اند ها مشغول به آار شده استان
ي اين عضو پارلمان، هيات مذآور به رياست مالكي تشكيل شده و در حال حاضر اآرم الحكيم  به گفته

هاي ديني و  هاي پارلماني، شخصيت  تن از روساي فراآسيون30وزير گفتمان ملي دولت عراق و 
   .عشاير و نخبگان سياسي بر آار آن نظارت دارد

  . ي آاري آن اختصاص دارد در حال حاضر فعاليت هيات به تدوين ساختار داخلي و برنامه: السنيد افزود
ي برگزاري آنفرانس روساي  اعضاي اين هيات درباره: سخنگوي دفتر نخست وزيري عراق نيز گفت

تلف نيز  روحانيون اديان و مذاهب مخ هاي شرافت و آنفرانس عشاير عراق جهت امضاي ميثاق نامه
  . بحث خواهند آرد

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
  اول مرداد:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ جوالى ٢٣ - ١٣٨۵ مرداد ١يكشنبه 
ش های مربوط به جنگ لبنان را برای دومين هفته در صدر روزنامه های يکشنبه تهران گزار:بی بی سی

. گزارش های خبری خود آورده و از تصميم دولت و مجلس برای ادامه دادن به يارانه بنزين خبر داده اند
اظهار نظرهای موافق محافظه کاران درباره نمايش لباس های زنانه در تهران و تحليل هايی درباره نامه 

 رييس جمهور ايران که برای رييس دولت آلمان نوشته شده بخش های ديگری از محمود احمدی نژاد،
  .مطالب اين روزنامه هاست

  خاورميانه
گزارشی درباره جنگ خاورميانه تهيه کرده و در "  در بيروت  در بغداد التهاب آرامش" با عنوان بزرگ اعتماد

،  ، فلسطين  تحوالت آيا در زنجيره.   هستيم ه در خاورميان  بزرگ  توطئه آيا شاهد يک: ابتدای آن نوشته
 آمريکا و   متفاوت های تواند کانال  می دهند که  می  را تشکيل  زنجير متصل ، يک  و عراق ، سوريه لبنان

  . موجود باشند  نظم  ريختن  هم  به  برای اسراييل
   و نظامی  سياسی آرايش.  است   نبوده  و منقلب  ملتهب  هرگز اينچنين خاورميانه: اعتمادبه نوشته 

، تقريبا غير   آن  آتی  تصور اتفاقات  که  است  ساخته  بدل  و سخت  پيچيده  شطرنج  يک  را به ، آن منطقه
.  را گذراند  ای  غير منتظره ، آرامش  جديد دولت  بغداد با تمهيدات  گذشته  ساعت٢۴در .   است ممکن
  .کردند  را باور نمی  آرامشی  روبرو بودند، چنين  از خشونت  با روايت جديدی  بغداد که مردم

سيد حسن نصراهللا به نمايندگی از امت عرب اکنون در اين جنگ :  در سرمقاله خود نوشتهرسالت
شک يک قهرمان است و در نگاه مردم عرب و جهان اسالم يک قهرمان باقی  او بی. نابرابر حضور دارد

ر مديريت شجاعانه اين نبرد نابرابر به راحتی مديريت افکار عمومی جهان کسی که عالوه ب. خواهد ماند
  . عرب و جهان اسالم را در مورد بحران منطقه به عهده دارد

 رهبر حزب اهللا به زودی معادله قدرت در منطقه را بهم خواهد ريخت و رسالتبه نوشته سرمقاله 
  . و شرمسار باقی خواهد گذاشتدولتهای عربی را در برابر افکار عمومی خود شرمنده 

 از پيروزی های حزب اهللا نوشته و در عين حال از اين که غرب حتی از آتش بس جانبداری نمی کيهان
  .کند انتقاد کرده و آن را نشانه خونخواهی و خشونت طلبی آمريکا و اسرائيل دانسته است

   و حمايت  لبنان  به  اسراييل  حمله پيام:  گفته است  مسلح  نيروهای  ستاد کل  رييسشرقبه نوشته 
 بر سر   شويد يا آنچه  استعمارگرانه  اراده  يا تسليم  که  است  اين  عربی  ساير کشورهای  به آمريکا از آن

  .  آمد، بر سر شما خواهد آمد لبنان
   برای  تراژدی  يک  را به اهللا  حزب  مساله  غرب  اينکه ، با بيان  فيروزآبادی ، سردار حسن شرقبه نوشته 

 آمريکا و   پيام  بايد اين  منطقه  کشورهای سران:  ، گفت  است  قرار داده  مورد توجه  اسراييل  حمله توجيه
   ديگر کشورهای  سراغ  و امريکا به  اسراييل  آن  دنبال  شود، به  تسليم  اگر لبنان  کنند که  را درک اسراييل
  . خواهند رفت منطقه
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  رکلنامه به م
 در سرمقاله خود با اشاره به نامه رييس جمهور به صدر اعظم آلمان نوشته صدور نامه يا اعتمادملی

پيامی از جانب قدرت مهم جهان اسالم، منطقه خاورميانه و در يک عبارت کلی، دنيای شرق دارای 
دنش را صرف پاسخ ماندنش را شرط پيروزی و غيرقابل قبول خوان توان بی چنان اهميتی است که نمی

  . کارآمدی راهکارهای ديپلماتيک خواند
 کسی که قصد گفتگو دارد بايد از راهی وارد شود که طرف مقابل به اعتمادملیبه نوشته سرمقاله 

و مخاطب بايد در مقابل آن توان و . راحتی امکان عبور از آن برای ورود به اتاق مذاکره را داشته باشد
جمهور ايران  ه باشد، با توجه به اين اصل مسلم که نگارنده نامه رئيسامکان مانور و پاسخگويی داشت

  .المللی ای و اثرگذاری بين است، کشوری با هزاران سال سابقه تمدنی و دارای قدرت منطقه
 در مقاله ای با اشاره به اين که پس از جورج بوش، خانم مرکل صدر اعظم آلمان هم نامه رسالت

يکی از ادعاهای دنيای غرب پيروی از : ا بدون پاسخ گذاشته، نوشتهرييس جمهور احمدی نژاد ر
شود که آنها در اين ادعا نيز صداقت ندارند و از منطق  و گفتگو است ولی اکنون مشخص می" منطق"
خواهد فقط گوينده باشد و  تابند، بدين ترتيب دنيای غرب می را برنمی" گو"کنند و  پيروی می" گفت"

  . حرف ديگران نداردتمايلی به شنيدن 
  نمايش مد لباس

دو روز بعد از پايان نمايشگاه ريحانه و زنان سرزمين من که همزمان در تهران برپا شده بود به نوشته 
 هزار نفر از يکی از اين نمايشگاه ها بازديد ١٨۴ مدير عامل تعاون نيروی انتظامی گفته اعتماد ملی

که نشان می دهد بر خالف تصوير قبلی مانتوی گشاد و بلند  هزار مانتوی بلند خريده اند ۴٧کرده و 
  . مشتری فراوان دارد

 ابراز آمادگی کرده که سال های آينده نيازی به کمک نيروی اعتماد ملیسردار منيری به نوشته 
انتظامی نباشد و مراکز فرهنگی نمايش مد برپا کنند چرا که توليد کنندگان دريافتند که توليد لباس های 

  . سالمی مقرون به صرفه استا
 هم سرمقاله خود را به همين موضوع اختصاص داده و ضمن تحسين از حرکت نيروی کيهانروزنامه 

  .انتظامی، از اين نهاد خواسته در عين انجام امور فرهنگی وظايف نظارتی خود را فراموش نکند
   در تهران  تقريبا بطور همزمان ه ک  اسالمی  پوشش  روزنامه ديگر تهران نوشته دو نمايشگاهاعتماد
   ارايه های ها و لباس  طرح  از آگاهان  اعتقاد برخی  به  دادند و اگرچه  کار خود پايان  بود به  يافته گشايش
   تامين  در راه  آغازين های  کند، اما قدم  را تامين  همگان  سليقه ها نتوانست  نمايشگاه  در اين شده

  . آيد  شمار می  به  واحد ملی  يونيفرم  به  رسيدن  برای  دولتيان و  مجلسيان خواسته
   که  داشت  و جذابی  تازه ، آنقدر شکل  جديد لباس های  طرح  و ارايه  زنده  شوی  نمايشاعتمادبه نوشته 
 شد   و مطبوعات  از نشريات  بسياری  تيتر يک  اسالمی  پوشش های  نمايشگاه  برگزاری  هفته  يک در مدت
  .ها بود  و خبرگزاری  عکاسی های  از سايت  بسياری  آذين  پوش  مدل  دخترکان های و عکس
 در سرمقاله خود نوشته استقبال شديدی که به رغم تمهيدات اندک از نمايشگاه های پوشش کيهان

ه اسالمی در هفته گذشته صورت گرفت، بيانگر آن است که نوعی مطالبه و تشنگی اجتماعی نسبت ب
پوشش سالم، عفيف، زيبا و متنوع در ميان دختران و زنان جوان و خانواده ها وجود دارد ولی سؤال مهم 
  .اين است که آيا بازار پوشاک موجود در جامعه ما، جايی مناسب برای انتخاب يک لباس مناسب هست

ست کسانی بود که  تاکنون سر نخ های اصلی طراحی، توليد و توزيع لباس در دکيهانبه نظر سرمقاله 
همين مسئوليت دولت را برای . يا به مفاسد فرهنگی، يا به مفاسد اقتصادی و يا به هر دو آلوده هستند

  . نظارت بر کل چرخه توليد لباس دوچندان می سازد
  بنزين

 به عنوان مهم ترين خبر امروز خود از قول رييس کميسيون انرژی مجلس نوشته دولت همين سرمايه
 تامين بودجه واردات بنزين از مجلس تقاضای برداشت چهار ميليارد دالر از حساب ذخيره هفته برای

  .ارزی خواهد کرد
اين روزنامه اقتصادی اضافه کرده که پس از يک سال چالش دولت و مجلس، کارشناسان و اقتصاددانان 

، باالخره دولت بدون توجه اين کاالی استراتژيک در خصوص نحوه عرضه بنزين در بازار و لزوم حذف يارانه 
های شماری از  به پيشنهادات مجامع کارشناسی در حوزه اقتصاد انرژی و با پشت کردن به توصيه

  . ای هنگفت برای واردات بنزين شد نمايندگان مجلس، راه خود را ادامه داد و در نهايت خواستار بودجه
کنون، از اجرای سيستم کارت هوشمند برای  به ياد آورده که دولت از دو سال پيش تاسرمايهروزنامه 

داد، روشی بی سابقه در جهان که به سرعت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت به  توزيع بنزين خبر می
تواند  ای که متخصصان اين حوزه اعالم کردند اين سيستم در ايران اجرا شدنی نيست و نمی گونه

ا تأکيد بر مشی خود، خواستار تخصيص بودجه به آن کاهش مصرف سوخت را در پی آورد، اما دولت ب
  . طرح شد
 در سرمقاله خود نوشته آيا مجلس حاضر می شود درخواست دولت را بدون چون و چرا کارگزاران

اما آنچه در روزهای گذشته از سوی برخی اعضای شاخص مجلس در اين . بپذيرد؟ بايد منتظر ماند و ديد
در برابر واردات بنزين بود و معلوم نيست که در صورت اصرار دولت، باره مطرح شده بود سخت گيری 
  .مجلس به چه چيز رای خواهد داد

 تاکيد کرده که شايد در شرايط فعلی سهميه بندی بنزين يا دونرخی کارگزاراننويسنده سرمقاله 
ه می کند به  ميليون صاحب اتومبيل را با شرايط ناشناس مواج٧کردن قيمت اين محصول استراتژيک که 
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لحاظ سياسی دردسرساز باشد، اما اين وضعيت تا کجا می تواند ادامه داشته باشد؟ اگر قرار است 
درباره بنزين در بر همان پاشنه بچرخد و هر سال به اين دليل سياسی که نمی توان به جامعه شوک 

  .وارد کرد
 برای بنزين، نمايندگان مجلس گيری دولت  تصميم٩٠ نوشته با نزديک شدن به دقيقه دنيای اقتصاد

ها از جمله دکتر  برخی. خصوص نوع مواجهه و تعامل با دولت در اين زمينه دارند های متفاوتی در نگاه
های اقتصادی مجلس اعتقاد دارند که مجلس نبايد در اين زمينه پيشگام شود، زيرا  خوشچهره، از چهره

  . ضعف شود، انگشت اشاره به سوی مجلس خواهد بودها در اجرا دچار   که هر يک از گزينه در صورتی
های عدالتخواه مجلس،  الدينی از چهره  عده ای از نمايندگان مانند آقای ميرتاجدنيای اقتصادبه نوشته 

گويند و تصميم برای اصالح قيمت بنزين را هم  از لزوم ورود فعاالنه مجلس به اين موضوع سخن می
  . کوند حال عدالتخواهانه توصيف می منطقی و هم شجاعانه و در عين

ها، هر کدام که گزينش  بندی و تثبيت قيمت يا دو قيمتی فرآورده به نوشته سرمقاله دنيای اقتصاد جيره
به دنبال دارد که بايد آن را به عنوان  شود و تورمی  شود، به افزايش ميانگين قيمت بنزين منتهی می

  .اين دمل چرکين را بايد برداشت. د هنوز کشف نشده استجراحی بدون در. بهای اين مداوا پرداخت
 به اين ترتيب دولت در طول يک سال شش و نيم ميليارد دالر برای خريد دنيای اقتصادمطابق محاسبه 

  .  کل بودجه کشور در همين حدود شده بود۶٧بنزين خواهد پرداخت با توجه به اين که در سال 
  نافرمانی مدنی

سخنگوی جمعيت آبادگران جوان که يکی از گروه هايی است که احمدی نژاد را در  نوشته اعتماد ملی
را يکی از اهداف " گسترش نافرمانی مدنی "انتخابات رياست جمهوری پيروز کرد در يک سخنرانی 

دشمن دانست و گفت حوادثی که در پی چاپ کاريکاتور روزنامه ايران، در مناطق ترک نشين رخ داد، 
  . ی بود، پس ما بايد حواسمان جمع باشدنافرمانی مدن

علی بيادی بدون اعتنايی به همه توضيحاتی که درباره علت حرکت : اعتماد ملیبه نوشته 
غيرورزشی زين الدين زيدان داده شده، از حرکت فوتباليست فرانسوی تحسين کرده و آن را در خور 

وهين ديگران حساس باشند چون که در تقدير دانسته و از شيعيان خواسته مانند زيدان نسبت به ت
خصوص شيعيان   حديث آمده حضرت رسول گفته اند يک لحظه نبايد آسوده بخوابيم زيرا مسلمانان به

  .حرمت دارند
  

   تير31:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ جوالى 22 - ١٣٨۵ تير 31ه شنب

خاورميانه را منعکس کرده و در روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود جنگ :بی بی سی
پاسخ دبير شورای عالی . مقاالت خود به انتقاد از سکوت و بی اعتنايی دولت های اسالمی پرداخته اند

امنيت ملی ايران همزمان با آمادگی شورای امنيت سازمان ملل برای صدور قطعنامه ای عليه فعاليت 
ی اقتصاددانان از تصميم های دولت بخش های ديگری های هسته ای ايران، اخبار اقتصادی و ابراز نگران

  .از مطالب روزنامه های اولين روز هفته تهران را تشکيل می دهد
را به عنوان مهم ترين تيتر خبری خود " نه شمشيرهايتان را می خواهيم و نه قلب هايتان" جمله کيهان

هللا در مصاحبه ای با تلويزيون الجزيره نقل کرده و نوشته که اين جمله را سيد حسن نصراهللا، رهبر حزب ا
  .خطاب به رهبران کشورهای عربی به زبان آورده است

 نيز به همين گفته اختصاص دارد که در آن ضمن انتقاد شديد از کشورهای ميانه رو کيهانسرمقاله 
ه تا اگر مذاکره و صلح اثر دارد چرا در ده سال گذشته هيچ فايده ای نداشت: عرب، پرسيده شده که

  . حزب اهللا توانسته اسرائيل را به جای خود بنشاند
 نيز در صدر اخبار خود از تلفات سنگين اسرائيل در جريان حمله زمينی به جمهوری اسالمیروزنامه 

  . لبنان خبر داده است
 امام جمعه موقت قم سران به کشورهای اسالمی به جهت بی تفاوتی در برابر آفتاب يزدبه نوشته 
  . رائيل به لبنان هشدار داده و گفته سرنوشت شاه سابق ايران در انتظار آن هاستحمله اس

 در سرمقاله های خود از تهديد دبير شورای عالی جمهوری اسالمی و رسالت، کيهانروزنامه های 
امنيت ملی استقبال کرده و نوشته اند زمان آن است که دولت در سياست های هسته ای خود تجديد 

  . به توطئه آمريکا و اروپا پاسخ بدهدنظر کند و 
 نوشته شورای عالی امنيت ملی ايران برای پايان دادن به هرگونه اظهار نظر در حقوق پاسخ شرق

ها و برنامه های   جديد خود را در باره سياست گويی و واکنش ايران در خصوص پرونده اتمی بيانيه
  . جمهوری اسالمی منتشر کرد

 شود که شورای  ن بيانيه که در شش بند تنظيم شده در حالی منتشر می ايهمبستگیبه نوشته 
خواهد برای نشان دادن   ای عليه ايران است و از ايران می امنيت در حال تهيه پيش نويس قطعنامه

  . سازی را به طور کامل به تعليق درآورد حسن نيت خود غنی
نامه های امروز چاپ شده ابتدا به توصيف بيانيه شورای عالی امنيت ملی ايران که متن آن در روز

آميز تهران پرداخته و در فرازهای ديگر آن سياست ها و انتظارات تهران از کشورهای  های صلح  برنامه
  . غربی مطرح شده است

 از تور اروپايی به ايران باز گشته در اين   دبير شورای عالی امنيت ملی که تازههمبستگیبه نوشته 
 باز گردد و هشدار داده که هرگونه  ای ايران خواسته تا به ميز مذاکره  مقابل بحث هستهبيانيه از طرف
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ای جز تجديد نظر در سياست هسته ای خود  اقدام برای تهديد حقوق مسلم ملت ايران، برای ايران چاره
  .باقی نمی گذارد
 منعکس کرده  نظرات اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام رااعتماد ملی

که در نماز جمعه تهران گفته پيش شرط تعليق غنی سازی اورانيوم به منزله تسليم ايران است و اين 
  . کاری است که جمهوری اسالمی به آن تن نخواهد داد

 در عين حال گفته است که در شرايط حاضر بايد در فکر اتحاد اطالعاتآقای هاشمی به نوشته روزنامه 
حالی که بعض افراد که در مسوليت هائی هم قرار گرفته اند با اعمال و گفته های و همدلی بود در 

  .خود موجب اختالف می شوند
يک هفته بعد از انتقاد رييس جمهور و سخنگوی دولت از نامه اقتصاددانان که از تصميم های دولت انتقاد 

 يک سرمايهودند، به نوشته روزنامه کرده و آن را باعث افزايش تورم و اختالل در اقتصاد کشور خوانده ب
 نفر اقتصاددانی که ۵٠عضو کميسيون اقتصادی مجلس خبر داده که جلسه مهمی نيز با چند تن از آن 

جمهور نامه نوشته بودند، در مجلس برپا شده که بعد از بحث ها به اين نتيجه رسيده اند که  به رييس
ها و استراتژی نظام  کيل شود تا بتوانند سياستکميته ای مرکب از دولت، مجلس و دانشگاه ها تش

  . اقتصادی کشور را تعيين و تبيين کنند
 گفته است که در جلسه کميسيون اقتصادی مجلس سرمايهآقای فروزش، نماينده مجلس به خبرنگار 

المللی دعوت شود،  پيشنهادی به تصويب رسيده که بر اساس آن از کارشناسان خارجی و بين
و ديگر نهادهای ) IMF(المللی پول  توانند از متخصصان بانک جهانی، صندوق بين که میکارشناسانی 

  .المللی باشند معتبر بين
 از قول سخنگوی دولت آلمان خبر داده که آنگال مرکل صدراعظم آلمان که مخاطب دومين جوانروزنامه 

  . نامه رييس جمهور ايران بود، به نامه احمدی نژاد پاسخ نمی دهد
نامه ای که دولت . نامه های تهران روز پنجشنبه خبر از ارسال دومين نامه رييس جمهور داده بودندروز

ماه گذشته آقای . آلمان اعالم داشته که به زبان فارسی بوده و آن دولت متنش را منتشر نخواهد کرد
رد و انتشار متن آن احمدی نژاد اولين نامه خود را به رييس جمهور آمريکا نوشته که پاسخی در پی نياو
  .نشان داد که هجده صفحه در تببين نظرات يک شيعه معتقد به امام زمان بوده است

 در صدر گزارش های خبری خود از اعتراض جمعی از پزشکان به تعرفه های جديد مالياتی خود اعتماد
د افزايش ماليات پزشکان خبر داده و از قول آنان نوشته اگر اداره ماليات ها همچنان به اصرار خود در مور

  . ادامه دهد، آنها مطب های خود را خواهند بست
 امام جمعه اروميه در تازه ترين اظهار نظر خود از لباس و حجاب ميهمانداران آفتاب يزدبه نوشته 

هواپيمايی جمهوری اسالمی انتقاد کرده و گفته اينها در حاليکه از مسافران می خواهند که حجاب را 
  . ند، خودشان حجاب مرتبی ندارندرعايت کن

 از رييس جمهور خواسته که با صدور بخشنامه ای به بد حجابی آفتاب يزدآقای حسنی به نوشته 
  .ميهمانداران هواپيما خاتمه دهند
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