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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
            اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

   
 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(ایران و دولتهای بزرگرژیم 

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

 بدهد و مدعي شد در 5+1رييس جمهور فرانسه ابراز اميدواري آرد آه ايران پاسخ مثبتي به پيشنهاد 
  . يي ايران امكان مصالحه وجود ندارد ي هسته هخصوص مسال

  ٢٠٠۶ جوالى ٢٧ - ١٣٨۵ مرداد ۵پنجشنبه 
يي  يي و نقش منطقه ي هسته ژاك شيراك همچنين در بخش ديگري از سخنانش با بيان اين آه مساله

 است، در بحران آنوني خاورميانه مسوول" تا حدي"ايران دو موضوع جدا از يكديگرند، ادعا آرد آه ايران 
  . وگو شود، در غير اين صورت ما پيامدهايي را خواهيم داشت بايد با ايران گفت: اما تصريح آرد

وگويي با  ، ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه در گفت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شاره به بحران لبنان  آه در شماره امروز آن منتشر شد، با ا- چاپ پاريس -ي فرانسوي لوموند  روزنامه
. يي را داريم ي هسته در اين آشور مساله. تر از سوريه است وضعيت ايران در اين خصوص مهم: گفت

  . آنم نبايد اين دو مساله را با يكديگر ترآيب آرد ايران در منطقه قرار دارد و فكر مي
:  خردادماه ادامه داد16 به تهران در تاريخ 5+1ي پيشنهادي  ي مجموعه شيراك با اشاره به ارايه

  . مذاآراتي با تهران آغاز شد و من متاسفم آه ايران اصال جوابي نداده است
آنم از اين ديدگاه ايران بايد  المللي پايبند باشد و فكر مي آنم ايران بايد به قوانين بين فكر مي: وي افزود

ي جهان و به  ، به نفع همه ع اشاعهالمللي من ي بين متوجه باشد آه يك توافق مطابق با قوانين جامعه
  . نفع خودشان است

آنم پيشنهاداتي آه به ايران داده شده، پيشنهاداتي  يادآوري مي: رييس جمهور فرانسه اظهار آرد
يي، همكاري  ي برنامه برق هسته اين پيشنهاد شامل يك همكاري آامل در زمينه. اساسي بود

  . امنيتي در منطقه استي مسايل  وگو درباره اقتصادي و نيز گفت
ها،  به ايران ندادند، آمريكايي) آلمان، فرانسه و انگليس(اين پيشنهادات را سه آشور اروپايي : وي گفت

اين (المللي به همراه يكديگر  بنابراين جامعه بين. ها نيز در آن مشارآت داشتند ها و چيني روس
  ). پيشنهاد را ارايه آرد

نشان آرديم آه اگر توافقي حاصل نشود، بايد در برابر شوراي  ما خاطر: ردرييس جمهور فرانسه اظهار آ
  . شود، بررسي آرد ها مي تر را آه شامل تحريم هايي تحميلي امنيت رفت و فرمول

، ابراز عقيده "ايم آه ايران براي پاسخ دادن، منتظر است ما اندآي دلسرد شده"شيراك با بيان اين آه 
اش داشته باشد آه باعث شده است،  ر مشكالتي در سياست داخليممكن اين است آشو: آرد

  . آنم دانم و در اين باره قضاوت نمي من چيزي نمي. تاخير داشته باشد
  . بسيار اميدوارم آه ايران پاسخي مثبت به پيشنهادي آه به آن ارايه شده است، بدهد: وي ادامه داد

ما حق ايران را براي دفاع از : يي گفت به مسايل منطقهوگو با اشاره  شيراك در بخش ديگري از اين گفت
. ايران تمدني قديمي دارد و آشوري بزرگ است. شناسيم موضعش در منطقه به رسميت مي

توانيم طوري رفتار آنيم آه گويي  و ما نمي. اش براي به حساب آمدن در منطقه مشروع است دلنگراني
  . هايي وجود ندارد چنين نگراني
از جهت ديگر در : ، مدعي شد"ما بايد بتوانيم روابط عادي با ايران را از سر بگيريم" اين آه وي با ذآر

آند آه  اطالعاتي آه در اختيار ما قرار گرفته، اثبات مي. بحران آنوني ايران تا حدي مسوول است
رسد  اهللا مي حزب و تامين مالي به وسيله ايران و به احتمال زياد از طريق سوريه به  هاي پيشرفته سالح

  . آه اين يك مشكل است
اي  من تمايل دارم يادآوري آنم آه در انتخابات لبنان دوره. توان با ايران مذاآره آرد اما مي: وي ادامه داد

هايي  اهللا در خصوص انتخابات چه خواهد بود؟ ما در اين دوره تماس بود آه از خود پرسيديم واآنش حزب
  . م هستم ذآر آنم آه ايران نسبتا همكاري آردبا ايران داشتيم و من ملز

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي در پاسخ به اين سوال آه آيا ايران به شروع بحران در 
  . آس را متهم آنم خواهم هيچ نمي: خاورميانه مرتبط است؟ گفت

ي لبنان دو   مسالهيي ايران و ي هسته وي در بخش ديگري از سخنانش با تاآيد بر اين آه مساله
هاي مختلفي دارد  ايران دلنگراني. مساله خاورميانه آامال متفاوت است: موضوع آامال جداست، گفت

يي و تاييد به عنوان  هاي هسته آوري شدنش به عنوان يك قدرت، تمايلش براي تسلط بر فن آه تاييد
  . شود قدرتي موجود در منطقه را شامل مي

خواهد روابط عادي با ديگر  اول اين آه ايران مي: سايل دو پيامد دارد، ادعا آردوي با ذآر اين آه اين م
خواهد ديدگاهش را زماني آه به  دوم اين آه اين آشور مي. آشورهاي دنيا به ويژه آمريكا داشته باشد

يي  شود، مطرح سازد تا به اين ترتيب نشان دهد يك قدرت مهم منطقه يي مربوط مي مشكالت منطقه
  . است
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وگو شود، در غير اين صورت ما پيامدهايي را  طبيعي است آه با ايران گفت: رييس جمهور فرانسه گفت
ي احتمالي وجود ندارد و به همين دليل است  يي مصالحه ي هسته در خصوص مساله. خواهيم داشت

  . شود ست آه در صورت لزوم در شوراي امنيت حل مي گويم اين مشكلي مجزا آه مي
به رويكرد آنها در دوران . در خصوص بقيه مسايل، همه چيز به رفتار ايران بستگي دارد: دوي افزو

تواند در منطقه و  ما از آن زمان به بعد شاهد نفوذي بوديم آه ايران مي. انتخابات لبنان اشاره آردم
  .اهللا داشته باشد حزب

  
   رانی ای در مورد موضوع هسته ا5+1 نشست قیتعو

  ٢٠٠۶ جوالى ٢٧ - ١٣٨۵د  مردا۵پنجشنبه 
 به اضافه آلمان در مورد پرونده تي امنی عضو دائم شورا5نشست :  ها امروز اعالم کردندپلماتید

  .  افتادقی به تعوی که قرار بود امروز برگزار شود تا اطالع ثانورانی ایهسته ا
 نی اقی داشتند که تعو اعالمپلماتهای دی فرانسه ، برخی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 می رژی حمالت موشکراموني پتي امنی شورای در اعضای از بروز اختالفات و دودستگینشست ناش
  . به مقر سازمان ملل متحد در جنوب لبنان است یستيونيصه
 و فرانسه به سي ، انگلکای ، آمرهي ، روسني شامل چتي امنی عضو دائم شورا5 ندگانی بود امروز نماقرار
 سی نوشي خود را درمورد پمي تصمنی را برگزار کنند و آخری رسمري غدیه آلمان نشست جداضاف

   .ندی اتخاذ نماومي اورانی سازی به توقف غنرانی با هدف مجبور کردن ایقطعنامه ا
 دیي را تاتي امنی دائم شورای نشست اعضاقی در سازمان ملل تعوهي روسندهینما" ني تشورکیتاليف"

  . نشده استنيي تعی نشست بعدی برای موعدچيرحال حاضر هد: کرد و گفت 
 از آنچه که روز گذشته اتفاق افتاد مي توانیما م:  که خواست نامش ذکر نشود گفتگری دپلماتی دکی

   .میريدرس عبرت بگ
 تي محکومهياني به توافق درمورد بیابي سازمان ملل روز گذشته در نشست خود در دستتي امنیشورا
  . سازمان در جنوب لبنان شکست خوردنی به خاطر حمله به مقر ایستيوني صهمیرژ
 شي پلي درباره تکمی غربی کشورهای مذاکرات طوالنه،ي و روسني ها گفتند که با مخالفت چپلماتید
  .  دوباره در سازمان ملل متوقف شدیرانی قطعنامه ضد اسینو
 قطعنامه ، روزچهارشنبه سی نوشيکه متن پ کردند یدواري روزسه شنبه ابراز ام5+1 گان گروه ندینما
  .  سازمان ملل آماده شود تي امنی عضو شورا15 تمام اني در معی توزیبرا
 درسازمان کای و آمرهي فرانسه، آلمان ، روسس،ي انگلن،ي چی کشورهاندگانی گفتنند که نماپلماتهاید

 متن را به نی اابند،ی دست سی نوشي پنیملل که شب گذشته نتوانستند به توافق کامل بر سر متن ا
  . خود ارجاع دادندیدولتها

  
   بزرگ دانست یدی را تهدرانی ای هسته ای بازهم برنامه هاکایآمر

  ٢٠٠۶ جوالى ٢٧ - ١٣٨۵ مرداد ۵پنجشنبه 
 برنامه ها و انه،ي در خاورمري اخی هایري درگرغمي در سازمان ملل گفت که علکای آمرريسف" جان بولتون"

  .  رودی صلح به شمار می برامي مستقیدی و تهددی تهدنی همچنان بزرگتررانی ای هسته ای هاتيفعال
 ی روابط خارجتهي فرانسه، بولتون که در جلسه کمیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 ني است، اما درهمانهي با بحران خاورمتیالبته در حال حاضر اولو:  کرد گفتی صحبت مکای آمریسنا
  .مي مشغول هستزي نرانی ای خود در خصوص موضوع هسته ای  جدی ما به گفتگوهانيح
 عضو دائم 5 ها اعالم کردند که نشست پلماتی از آن صورت گرفت که امروز دشي پی اظهارات کمنیا

  .  افتادقی به تعوی تا اطالع ثانورانی ای به اضافه آلمان در مورد پرونده هسته اتي امنیشورا
 ی مختلف بکار می هاوهي را با استفاده از شی قابل مالحظه اکيپلماتی دیما تالش ها: ت گفبولتون

 تي به آن است، امنیابي که آن کشور به دنبال دستی هسته احاتي که تسلمي را قانع کنرانی تا ارميگ
  . کندی نمني کشور را تامنیا
  .رورت داشته باشد ضدی بارانی ای گفت که هنوز برخورد با موضوع هسته اني همچنیو

 ني بتي صلح و امنی برایمي بزرگ و عظدی تهدرانی ای هسته ای هاتيفعال:  خاطرنشان کردبولتون
 رود و ما ی به شمار مدی تهدزي دوربرد نی به موشکهایابي دستی کشور برانی است و تالش ایالملل
  .ميکند، مقابله کن ی مدی ما را تهدماناني رهگذر دوستان و همپنی که از ای با خطراتدیبا
  

شوراي امنيت به دستيابي به توافقي بر  ها ادعا آرد، اعضاي آليدي خبرگزاري رويتر به نقل از ديپلمات
اش را به حال تعليق در  سازي هاي غني تمام فعاليت خواهد اي آه از ايران مي نويس قطعنامه سر پيش

  .آورد، نزديكند
  ٢٠٠۶ جوالى ٢۶ - ١٣٨۵ مرداد ۴چهارشنبه 

خبرگزاري انگليسي با انتشار خبري از مقر سازمان  ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 روز است آه ميان آلمان و پنج عضو داراي حق وتو در 10براي  ملل، افزود، مذاآرات بر سر قطعنامه

  .انگليس، فرانسه، روسيه و چين ادامه دارد شوراي امنيت يعني آمريكا،
ما امروز پيشرفت زيادي : شنبه به خبرنگاران گفت سه ي آمريكا در سازمان ملل روز ولتون، نمايندهجان ب

  .اين ما را بسيار به هم نزديك آرد. جلسه بود اين احتماال پربارترين. داشتيم
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ه گروه شش بايد ب: نيز با تاييد سخنان بولتون گفت ژان مارك دوالسابلير، سفير فرانسه در سازمان ملل
  .شايد اين امر روز چهارشنبه صورت بگيرد. امنيت باشد ي متن به شوراي زودي قادر به ارايه

نويس  متن پيش: انگليس در سازمان ملل گفت ي اين در حالي بود آه آارن پيرس، معاون نماينده
  .قطعنامه هنوز آامل نشده است

ي نكاتش بحث  خواهيم آرد، دربارهآن آار  ما در طول مدت شب بر روي: شنبه گفت وي عصر روز سه
اش با يكديگر  درباره) چهارشنبه(گرديم تا فردا  بعد برمي گيريم و ها تماس مي آنيم، بعد با پايتخت مي

  .صحبت آنيم
ي اين شش آشور، به جز چين، اآنون در رم  خارجه شود آه وزيران امور اين اظهارات در حالي مطرح مي

منظور توقف تجاوز رژيم صهيونيستي به لبنان برگزار شده است،  آه بهبرند تا در نشستي  به سر مي
ي اين آنفرانس  نويس عليه ايران را در حاشيه آنها احتماال متن پيش پيرس گفت آه. شرآت آنند

  .بررسي خواهند آرد
هاي  امنيت مخالفت و اعالم آرده است آه فعاليت ي شوراي اين گزارش افزود، تهران شديدا با قطعنامه

  .گيرد يي انجام مي هسته اش صرفا به منظور توليد برق يي هسته
هاي مرتبط با  خواسته شده است تا تمام فعاليت نويس قطعنامه از ايران رويتر افزود، گويا در پيش

  .همچنين ساخت يك رآآتور آب سنگين را به حال تعليق درآورد سازي و بازفرآوري پلوتونيم و غني
 فصل 41پايبند نباشد، اقداماتي را تحت بند  هايش گويد آه اگر ايران به درخواست اين قطعنامه مي

  .مرتبط با اقدامات تنبيهي اقتصادي و ديپلماتيك است هفت منشور سازمان ملل اتخاذ خواهد آرد آه
  .ها تعيين نشده است درخواست بر اساس اين گزارش، تاريخي براي پايبندي به

 فصل 40قطعنامه اين است آه آن تحت بند  نويس اين ام شده بر سر پيشهاي انج يكي از مصالحه
هاي  تواند از تمام طرف شورا پيش از هر اقدامي مي گويد هفت منشور سازمان ملل تنظيم شده آه مي

  ".اي آه ضروري بپندارند، پايبند باشند موقتي به گونه به چنين اقدامات"درگير بخواهد 
 منشور سازمان ملل 7اين قطعنامه بر اساس فصل  نويس در اصل خواستار نگارش آنندگان اين پيش ارايه

  .المللي است بين بودند آه مربوط به صلح و امنيت
هاي مرتبط با  حقوقي ملزم به تعليق فعاليت ايران به لحاظ: بر اساس اين گزارش، بولتون مدعي شد

  .سازي و بازفرآوري خواهد شد غني
گذشته در نشستي در پاريس توافق آردند آه به   تيرماه21 در تاريخ 5+1 گروه ي وزيران امور خارجه

يي ايران را دوباره در  ي هسته پيشنهادي اين آشورها، مساله ي دليل پاسخ ندادن تهران به مجموعه
  .بيندازند شوراي امنيت به جريان

  
 دراننی خواستار برخورد شديدتر دولت بوش با اکاینومحافظه کاران آمر

  واشنگتن ،ی سی بی بی فارسبخش:مي مهاریخشا
  ٢٠٠۶ جوالى ٢۶ - ١٣٨۵ مرداد ۴چهارشنبه 

 یاسي سیتهاي از گروهها و شخصی تعدادل،ي حزب اهللا و ارتش اسرائانیکارجوي پاني میري ادامه درگبا
  . شده اندانهي در خاورمرانی ایاستهاي در برابر سکای اقدامات آمرشی خواستار افزاییکایآمر
 بازگشته انهي از خاورمی که بتازگکای آمرندگانی اطالعات مجلس نماسيوني کمسي هوکسترا رئتريپ

:  دانست و گفتانهي در خاورمی ثباتی بی را مسؤول اصلرانی اسيوني کمنی در ایاست، در سخنان
 حل اه ر دانند اگر بخواهند بهی هستند، آنها مرانی و اسمی ترورانيرهبران منطقه متوجه رابطه م"

 ی مقابله کنند، آنها مرانی ایاستهاي با سدی باابند،ی دست انهي مشکالت خاورمی برای مدتیطوالن
 ی با کمک گروههارانی شود، ای حاصل میني مناطق فلسطای در عراق، لبنان یشرفتيدانند هر وقت پ

 ". کند اوضاع منطقه را آشفته سازدی می سعیستیترور
 ی برای هم در سخنانکای وزارت امور خارجه آمرسمین هماهنگ کننده ضدترور کرامپتوی حال، هنرنی ادر

 .  در لبنان شدرانی در واشنگتن خواستار محدود کردن دامنه نفوذ ایخبرنگاران خارج
 حزب اهللا قرار داده ، باعث به هم انیکارجوي پاري در اخترانی که ایی کرامپتون، موشکهای گفته آقابه

 . کشور برخورد کردنی هر چه زودتر با ادیمنطقه شده است و با یاسيخوردن تعادل س
 ی مشترک اقتصادسيوني در کمی در سخنانکای آمری روابط خارجی شورای برمن از اعضاالنی اهمزمان
 کشور به نی وادار کردن ای برارانی ای کشورش به نقاظ ضعف اقتصادشتري خواستار توجه بکایکنگره آمر
 .  در عراق شدعهي شاني لبنان و شبه نظام از حزب اهللاتیقطع حما

 در نی کند و ایري اعمال فشار بر غرب بهره گی دارد از سالح نفت برای سعرانی برمن ای گفته آقابه
 اعمال فشار بر ی برای تواند به عنوان اهرم مناسبی است که شکننده بودن اقتصاد اين کشور میحال

 . ردي مورد استفاده قرار گیتسی تروری از گروههاتی توقف حمایآن برا
 به نومحافظه کاران است کی نزدیقاتي که از مؤسسات تحقرانی ایاستگذاري سسيوني کمگری دی سواز

 ری نخست وزیري برگزار کرد که شرکت کنندگان با انتقاد از موضعگیروز سه شنبه جلسه جداگانه ا
 ی سازمان برانی نفره ا3800 یز نيرو ایري خلق، خواستار بهره گنی مجاهدی گروه ايرانهيعراق عل

 . شدندی اسالمی بر جمهورشترياعمال فشار ب
 ی مالکی دولت نوریاستهاي خواست که مانع اعمال سکای تنتر برگزارکننده نشست از دولت آمرموندیر
 عراق، اطالع ی در مسائل داخلرانی دادن به دخالت اانیتنها راه پا: " سازمان شود و گفتنی اهيعل
 یهها رانی از بهتریکی است، ی اسالمی گسترده بر جمهوریاسي گسترده و اعمال فشار سینرسا
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 وزارت یستی تروری خلق از فهرست گروههانی دولت، خروج نام سازمان مجاهدنیاعمال فشار بر ا
 انیکارجوي در عراق و پعهي شاني از شبه نظامتی است تا به حمارانی به ای کار هشدارنیخارجه است، ا

 ".  دهدانیزب اهللا پاح
 ی که خواست نامش فاش نشود به بخش فارسکای ارشد وزارت خارجه آمری از مقامهایکی حال نی ادر
 نام مجاهدين خلق به دليل ران،ی متحده درباره ااالتی ایاستهاي گفته که صرف نظر از سی سی بیب

 . خواهد ماندی باقیستی تروریعملکرد آن همچنان در فهرست گروهها
 دارند با استفاده از فرصت ی سعکای نومحافظه کاران آمرندی گوی فوق می با اشاره به بحثهاارشناسانک
 .  دهندشی را افزای اسالمی خود ضد جمهوری آمده اقدامهاشيپ
 ملحق شدن به رشی دولت جورج بوش و پذکيپلماتی موضع دريي است که پس از اعالم تغی در حالنیا

 خود را از نحوه برخورد با ايران ابراز کرده یتی افراد بارها نارضانی اران،یبا ا ی هسته امي مستقیگفتگو
 .بودند
 هم خواستار کای کنگره آمری باعث شده تا دموکراتهالي اسرائهي گفته آنها حمالت گروه حزب اهللا علبه

نومحافظه  یرانیضدا یاستهاي در درازمدت به نفع سنی شوند و ای اسالمی با جمهوری تریبرخورد جد
  .کاران خواهد بود

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
ي  در پي در منطقه در جريان وقوع چهار انفجار پي: يكي از مسووالن وزارت دفاع عراق اظهار داشت

 زخمي  تن ديگر67 تن آشته و 27الكراده در مرآز بغداد آه يك منطقه ي تجاري و بسيار شلوغ است 
  . شوند آه در ميان آنها زنان و آودآان نيز ديده مي. شدند

  ٢٠٠۶ جوالى ٢٧ - ١٣٨۵ مرداد ۵پنجشنبه 
ي مسووالن وزارت  به نقل از خبرگزاري فرانسه، به گفته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها در خيابان  بود آه يكي از آنگذاري شده  دفاع عراق اولين انفجارها مربوط به انفجار دو خودروي بمب
انفجارهاي . ي الكراده و دومي در نزديكي پمپ بنزين ابوقالم در همين منطقه بود االورزدي در منطقه

  . سوم و چهارم نيز به دليل انفجار بمب و خمپاره بوده است
عداد طي ساعات آينده رود اين ت بنا به اظهارات اين مسووالن اين آمارها جزو آمار اوليه بوده و انتظار مي

  . افزايش يابد
ي يك مقام وزارت آشور عراق  به گفته. شد يي نسبتا آرام در بغداد شمرده مي الكراده تاآنون منطقه

ها از  يك مقام امنيتي نيز گفت آه اين خمپاره. هدف اين حمله احتماال پمپ بنزين مجاور بوده است
  . اند شين الكراده پرتاب شدهي شيعه ن ي سني نشين الدوره به منطقه منطقه
  .  شده و مشغول انتقال مجروحان هستند هاي حادثه چنين نيروهاي امدادرساني وارد محل هم

   ديده اتخاذ شده است  ي پليس در حال حاضر تدابير امنيتي شديدي در مناطق حادثه به گفته
ادامه ) پنجشنبه(يل امروزي الدج ي صدام و هفت تن از همدستانش در حادثه از سوي ديگر، محاآمه

  . يافت
ي امروز به اظهارات وآالي دفاعي منتخب از سوي دادگاه عراق گوش داده  رود در جلسه انتظار مي

  . شود
چنين چهار محافظ امنيتي يك مسجد اهل تسنن در غرب بغداد را به ضرب  مردان مسلح ناشناس هم

  . گلوله آشتند
  

تعدادي از افراد مسلح ناشناس رييس  (چهارشنبه(ور عراق امروز ي يكي از مسووالن وزارت آش به گفته
  .ربودند ي الحسينيه در شمال بغداد را شوراي شهرداري منطقه

  ٢٠٠۶ جوالى ٢۶ - ١٣٨۵ مرداد ۴چهارشنبه 
ي اين مقام ، افراد  از خبرگزاري شينهوا، به گفته به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  ي الحسينيه خودرو سيد جابر، رييس شوراي شهرداري منطقه ح امروز با استفاده از دومسلح صب
  .اش درخواست پول آردند محل آارش بود ربوده و براي آزادي بغداد را آه در حال رفتن به
 و تلفن همراه جابر با خانواده وي تماس برقرار آرده ربايندگان با استفاده از: اين مقامات اظهار داشتند

  .درخواست آردند اش  هزار دالر براي آزادي40
رييس جمهور سابق عراق امروز با وجود وضعيت بد  صدام،: از سوي ديگر خبرگزاري فرانسه گزارش داد

  .ي دادگاه الدجيل حاضر شد جلسه و هفتمين اش به اجبار در سي جسمي
بدالرحمن گفت آه وي به زور به رئوف رشيد ع صدام بعد از حضور اجباري در دادگاه خطاب به قاضي

  .دادگاه آورده شده است
اما قاضي عبدالرحمن از وي خواست تا به منظور   را ترك آند، چنين از قاضي خواست تا جلسه وي هم

دادگاه حضور داشته باشد، اما صدام با حضور وآالي انتخابي دادگاه  شنيدن به اظهارات وآالي مدافع در
  .مخالفت آرد
سرهنگ عبداهللا حمود شحاذه، از افسران  سووالن وزارت آشور عراق نيز از ربوده شدنيكي از م

ي الشعب در شمال بغداد خبر داد  مقابل منزلش در منطقه ي اسكان در ي پليس و مدير دايره رتبه عالي
  .اند اش نداشته ي وي جهت آزادي درخواستي از خانواده ربايندگان هنوز: و اظهار داشت
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ي  نيروهاي امنيتي عراق يكي از رهبران برجسته اي اعالم آرد آه حال دولت عراق در بيانيهدر همين 
از آن به عنوان دستاورد بزرگ ياد شده، آشته و سه تن ديگر  القاعده را در عملياتي در شهرك بيجي آه

  .را دستگير آردند
ي  راد مسلح ناشناس در حومهاف: نيز آمده است هاي مشترك شهر بعقوبه ي مرآز هماهنگي در بيانيه

ي اين شهر را ترور آردند و عدنان عبداهللا، رييس بانك الرافدين  داروخانه غربي بعقوبه يكي از فروشندگان
  .را نيز زمان بازگشت به منزل ربودند در بعقوبه
ر ها د هاي تروريست عراق در حمله به مخفيگاه هاي ارتش گشتي: ي اين بيانيه آمده است در ادامه
  .ها را دستگير و به محاآم قضايي تحويل دادند تروريست  تن از10ي التحرير در بعقوبه نيز  منطقه

  
  طرح چهارمرحله اى حكيم براى امنيت عراق

  ٢٠٠۶ جوالى ٢۶ - ١٣٨۵ مرداد ۴چهارشنبه 
ه نورى المالكى نخست وزير عراق پس از ديدار با تونى بلر در لندن، راهى واشينگتن شد تا ب:شرق

. منظور بحث درباره احياى امنيت و ثبات در عراق با جورج بوش رئيس جمهور آمريكا ديدار و گفت وگو آند
به گزارش خبرگزارى فرانسه افسران نظامى ارتش آمريكا در آستانه ديدار مالكى و بوش در آاخ سفيد، 

در . غداد پرده برداشته انداز برنامه هاى آشورشان در جهت پررنگ تر شدن حضور نظاميان آمريكايى در ب
برنامه  جديد ارتش آمريكا در عراق، با انتقال نيروها از نقاط ديگر شمار نيروهاى امنيتى در شهر بغداد 

اين . هزار نيروى آنونى آمريكا در عراق افزوده نمى شود١٢٧افزايش مى يابد و به اين ترتيب بر تعداد 
يات سرآوب گرايانه نيروهاى امنيتى عراق هنوز باعث برنامه در حالى اعالم شده آه شش هفته عمل

نخست وزير عراق در توقف آوتاه خود . آاهش خشونت هاى فرقه اى مرگبار در اين آشور نشده است
در لندن از تالش هاى خود دفاع آرد و گفت آه حضور نيروهاى ائتالف به رهبرى آمريكا در عراق الزم 

مالكى در . چند دهه يا حتى چند سال هم در آشور باقى نخواهند مانداست؛ اما اين نيروها يقينًا براى 
: آنفرانس مطبوعاتى مشترك با تونى بلر نخست وزير انگليس به بررسى اوضاع عراق پرداخت و گفت

بلر نيز » .عراق به جنگ طايفه اى آشيده نخواهد شد و ملت عراق نيز با اين مسئله مخالف است«
عراق را در رويارويى با مشكالت موجود در عراق ستود و اقليت هايى را شجاعت نخست وزير و ملت 

در اين . آه خواهان شكست اآثريت دموآرات ها با استفاده از خشونت  طايفه اى هستند محكوم آرد
آنفرانس اوضاع عراق، اهميت ايجاد نهادهاى امنيتى و مسلح آردن آنها، بازسازى و امنيت مورد 

نخست وزير عراق در گفت . طرفين متعهد شدند تا مشكالت موجود را حل آنندبررسى قرار گرفت و 
مذاآرات در آاخ سفيد در راستاى ساخت سيستم هاى امنيتى : وگو با روزنامه  الزمان در لندن گفت

عراق، اوضاع امنيتى و مشارآت و همكارى نيروهاى عراقى و نيروهاى چندمليتى و نيز آنفرانس صلح 
ش هستيم تا در سريع ترين زمان به منظور افزايش فرصت ها در عراق و استفاده از ملى آه در تال

او تصريح آرد طرح امنيتى بغداد با . حمايت اقتصادى آشورهاى جهانى برگزار آنيم، متمرآز خواهد بود
ضربات قوى  عليه تروريسم نتايج بزرگى بر جاى گذاشت و تروريست ها ديگر نمى توانند به سيستم 

.  امنيتى و پليس و ارتش ضربه وارد آنند و تنها به سراغ بى گناهان در مدارس و بازارها مى روندهاى
مالكى در گفت وگو با بى بى سى . در واقع تروريست ها توانايى رويارويى با پليس و ارتش را ندارند

ش عنوان شده بود در اين گزار. صحت گزارش هفته  پيش هيات امداد سازمان ملل در عراق را تاييد آرد
 غيرنظامى عراقى در اين آشور آشته و ۵٨١٨آه در خالل ماه هاى ژوئن و ژوئيه  سال جارى مجموعًا 

بوش و مالكى در ديدار خود درباره تهاجم نظامى اسرائيل به .  تن ديگر نيز زخمى شدند۵٧۶٢دست آم 
بحران اخير خاورميانه اولين اختالف به نظر مى رسد موضع گيرى درباره . لبنان نيز گفت وگو خواهند آرد

آنچه در لبنان به وقوع مى «: مالكى در انگليس گفت. نظر جدى در سياست خارجى دو آشور باشد
پيوندد، مخالف قوانين بين المللى است و اسرائيل تمامى قوانين جنگى بين المللى را نقض آرده است 

اين در حالى است آه » .ل قابل قبول وجود نداردو بدون ايجاد آتش بس فورى امكان دستيابى به راه ح
  .در روز هاى اخير آمريكا بارها به صورت آشكار از حمالت اسرائيل حمايت آرده است

  طرح چهارمرحله اى حكيم براى امنيت عراق • 
رئيس مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق در گفت وگو با روزنامه واشينگتن پست از طرح چهارمرحله 

راى ايجاد امنيت در عراق خبر داد و مسلح شدن مردم براى دفاع از خانه هايشان را يكى از اى خود ب
عبدالعزيز حكيم به تشريح چهار مرحله الزم براى احياى امنيت در آشورش پرداخته . اين مراحل دانست

ده، گردهم عراقى ها بايد براى حفاظت از خانه و همسايگانشان در برابر اين بى قانونى گستر«: و گفت
اين روحانى شيعه آه رهبرى فهرست ائتالف واحد عراق را نيز در » .آمده و اسلحه  به دست بگيرند

مجلس اين آشور برعهده دارد در اين مصاحبه تشكيل آميته هاى مردمى را اولين اقدامات ضرورى براى 
اى قصد جايگزينى تالش هاى او با بيان آنكه با اين طرح چهارمرحله . مبارزه با خشونت در عراق دانست

دولت نورى  المالكى نخست وزير عراق را ندارد، از برنامه مالكى براى گردهم آوردن گروه هاى مختلف 
» تقويت دولت و طرح آن براى مبارزه با تروريسم«به گفته او دومين اقدام . عراقى به شدت حمايت آرد

امنيت در آشورش را بازسازى حرم مطهر عبدالعزيز حكيم سومين اقدام مهم براى ايجاد . است
 فوريه توسط نيروهاى القاعده در اين آشور ٢٢در سامرا دانست آه در بمب گذارى روز ) ع(عسكريين

او با بيان آنكه گرچه حرم سامرا حرمت ويژه اى براى شيعيان دارد اما اهل سنت نيز . تخريب شده است
دولت بايد اين حرم را بازسازى . ه خشونت تشديد شدپس از اين حادث«: آن را مقدس مى دانند، گفت

حكيم با اشاره به اينكه دولت مالكى بايد اين مرقد » .آرده و از زائران آن از تمامى فرقه ها، حراست آند
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خشونت فرقه اى پس از اين واقعه «: را بازسازى و از زائران همه مذاهب در آنجا حمايت آند، تصريح آرد
عراقى ها بايد خود را مسلح آنند و آميته «: مرحله چهارم را اين گونه معرفى آرداو » .افزايش يافت

هاى دفاعى خود را براى حمايت از خانه ها و همسايگان خود در برابر گروه هاى خشونت طلب تشكيل 
حكيم در مورد نگرانى از اين مسئله آه گروه هاى شخصى مسلح خشونت در اين آشور را » .دهند

ند آرد، عامل اين حمالت را نيروهاى وفادار به صدام ديكتاتور سابق عراق و راديكال هاى تشديد خواه
در مناطق «: او تشكيل آميته هاى دفاعى را به نفع همه عراقى ها دانست و گفت. اسالمى دانست

شيعه نشين آنها از طريق جوانان شيعه حمايت مى شوند، زيرا آنها در آنجا زندگى مى آنند و همين 
آنها توسط جوانان سنى مورد حمايت قرار مى . مسئله در مورد مناطق سنى نشين صدق مى آند

  ».گيرند
  

بحث و تبادل نظر در خصوص احياي  به منظور) شنبه سه(جمهور آمريكا و نخست وزير عراق امروز  رييس
  .آنند مي امنيت و ثبات در اين آشور جنگ زده با يكديگر ديدار

  ٢٠٠۶ جوالى 25 - ١٣٨۵ مرداد 3شنبه سه 
از خبرگزاري فرانسه، افسران نظامي ارتش آمريكا  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

جمهور آمريكا در آاخ سفيد، از  وزير عراق و جورج بوش رييس ي ديدار نوري المالكي نخست در آستانه
  .اند  آمريكايي در بغداد پرده برداشتهتر شدن حضور نظاميان پررنگ هاي آشورشان در جهت برنامه

مشاور بوش، مالكي از وضعيت امنيتي در عراق رضايت  ي ها در حالي اعالم شده آه به گفته اين برنامه
ي نيروهاي امنيتي عراق هنوز باعث آاهش  گرايانه سرآوب شش هفته عمليات. چنداني ندارد

 اما مالكي در توقف آوتاه خود در لندن از اين آشور نشده است؛ يي مرگبار در هاي فرقه خشونت
و گفت آه حضور نيروهاي ائتالف به رهبري آمريكا در عراق الزم است؛ اما اين  هاي خود دفاع آرد تالش
  .يقينا براي چند دهه يا حتي چند سال هم در آشور باقي نخواهند ماند نيروها

ديدار با (ما در اين ديدار : سي گفت.بي.يو بيراد وي پيش از ديدار با توني بلر نخست وزير انگليس به
  .وگو خواهيم آرد سربازان خارجي از عراق بحث و گفت در مورد فراهم شدن بستر خروج) بوش

عراق، افزايش شمار نيروهاي امنيتي در شهر  ي جديد ارتش آمريكا در اين در حاليست آه در برنامه
 هزار نيروي آنوني آمريكا افزوده نشود؛ بلكه 127عداد ت بغداد خواسته شده است؛ به اين ترتيب آه بر

  .عراق وارد پايتخت شوند هاي ديگر ساير نيروها از بخش
  .سازمان ملل در عراق را تاييد آرد ي پيش هيات امداد مالكي همچنين صحت گزارش هفته

 غير نظامي 5818عا ي سال جاري مجمو ماه ژوئيه در اين گزارش عنوان شده بود آه در خالل ماه ژوئن و
  .تن ديگر نيز زخمي شدند 5762عراقي در اين آشور آشته و دست آم 

در : هاي امنيتي در عراق بيان آرد عمليات در همين حال، توني اسنو سخنگوي آاخ سفيد در خصوص
  .اند نشده ها اهداف اصلي برآورده اين عمليات
  .مالكي و بوش نباشد، نزديك به آن است بحث خشونت در عراق اگر اولويت مذاآرات: وي افزود

  .جنگ داخلي گرفتار شده را رد آرد ها مبني بر اين آه عراق در اسنو همچنين اظهارنظر
عراق در مذاآرات خود نگاهشان را به چگونگي ايجاد  جمهور آمريكا و نخست وزير وي ادامه داد آه رييس

  .صلح معطوف خواهند آرد
نظامي اخيرا اسراييل به لبنان نيز به بحث  مالكي در خصوص تهاجماترود آه بوش و  انتظار مي
  .بنشينند

مالكي بگويد آه تعهد و پايبندي ما در عراق  بوش بايد به: هاي سنا گفت هري ريد، رهبر دموآرات
  .هايش تجديدنظر خواهد آرد سياست بوش بايد اعالم آند آه در. نامحدود نيست

طرح درست و جامعي را در خصوص خلع سالح و  ان داشت آه مالكي بايدتد آندي سناتور دموآرات بي
سربازان آمريكايي در منجالب يك جنگ داخلي غير قابل فتح  سرآوب شبه نظاميان اعالم آند و گرنه

  .گرفتار خواهند شد
به بررسي مجهز ساختن ارتش عراق به  نوري مالكي اظهار داشته آه در ديدار با جورج بوش

  .ها خواهد پرداخت ترين سالح پيشرفته
ي  وگو با روزنامه سفارت عراق در لندن، در گفت نخست وزير عراق بعد از مراسم استقبال از وي در

هاي امنيتي  مذاآراتم در آاخ سفيد در راستاي ساخت سيستم : اظهار داشت- چاپ لندن -الزمان 
و همكاري نيروهاي عراقي و نيروهاي چند مليتي و نيز آنفرانس صلح  عراق، اوضاع امنيتي و مشارآت

ها در عراق و استفاده از  ترين زمان به منظور افزايش فرصت هستيم تا در سريع ملي آه در تالش
  .اقتصادي آشورهاي جهاني برگزار آنيم متمرآز خواهد بود حمايت

مسلما در اين سفر مسايل اقتصادي : ن گفتواشنگت نخست وزير عراق در پاسخ به محور مذاآراتش در
به طور حتم زماني آه . به تحكيم روابط را بررسي خواهم آرد و امنيتي و منافع مشترك و مسايل مربوط

خواهيم، مسايلي را  از اين وضعيت و رساندن آن به جايگاه مطلوب را مي گوييم خارج ساختن عراق مي
  .جمهور آمريكا بررسي آنيم تا در خصوص آن به توافق برسيم يسآه بايد با جورج بوش ري گيرد در بر مي

عليه تروريسم نتايج بزرگي بر جاي گذاشت و  اش طرح امنيتي بغداد با ضربات قوي: وي تصريح آرد
هاي امنيتي و پليس و ارتش  توانند به سيستم ديگر نمي ها آنيد تروريست همانطور آه مالحظه مي
ها توانايي  در واقع تروريست. روند گناهان در مدارس و بازارها مي بي  سراغضربه وارد آنند و تنها به

  .پليس و ارتش را ندارند رويارويي با
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مشكلي آه : آيد، گفت امنيتي بغداد به حساب مي ها پيروزي براي طرح وي با بيان اين آه تمام اين
براي شناسايي آساني است آه هاي اطالعاتي  به سيستم آنيم، همان نياز ما براي حل آن تالش مي

  .زنند دست به عمليات انتحاري مي
ها بعد از آموزش و آمادگي پليس عراق  تروريست من اطمينان دارم: ها گفت مالكي خطاب به عراقي

  .آنند توانند اهدافشان را عملي هرگز نمي
ها وارد  روريستهايي آه به ت ميزان خسارت ما قبال هيچ آماري از: نخست وزير عراق تاآيد آرد

ايم  ها در بغداد و اطراف آن، تصميم گرفته دنبال شناسايي ان آرديم؛ اما امروز به آرديم اعالم نمي مي
  .سازيم بيان آنيم آنيم يا نابود مي را آه دستگير مي آمار هر تعداد تروريستي

حاميان تروريسم و  هستيم تا به  نيروهاي امنيتي ما درصدد ساخت: مالكي در ادامه خاطرنشان آرد
  .ها و مخفيگاهشان دست يابيم تروريست

شبه نظاميان در عراق تنها سپاه بدر و لشگر  :مالكي در سخنراني در سفارت عراق در انگليس گفت
هاي امنيتي و حمايتي زيربناهاي  هاي نفتي و گروه نگهبانان حوزه متاسفانه بسياري از. المهدي نيستند

  .زنند ها دست به اقداماتي خارج از قانون مي اميان همكاري دارند و تمام آننظ عراق با احزاب و شبه
نظاميان و قرار دادن سالح در اختيار دولت عمل  ما بايد در راستاي منحل ساختن شبه: وي تاآيد آرد

د يي است آه نيازمن البته اين مساله تنها مساله. اختيار دولت باشد آنيم؛ چرا آه سالح نبايد خارج از
  .فضاي مناسب سياسي آشور است فراهم شدن فرصت و

هايي آه با طرح صلح  به توافق و تفاهم با گروه در واقع فضاهاي مناسب سياسي ما را: وي تصريح آرد
  .رساند اند، مي ملي موافقت آرده

براي پيوستن به روند سياسي ابراز تمايل  برخي شبه نظاميان آه: نخست وزير عراق تاآيد آرد
ي اقدامات  حالي آه آساني آه هم چنان بر ادامه اند، وارد روند سياسي خواهند شد در دهآر

زند با نيروهاي امنيتي روبرو خواهند  روند سياسي سرباز مي تروريستي اصرار دارند و از مشارآت در
  .بود

ا نيست آه شما هر روز حوادث عراق ر هيچ شكي: مالكي در جمع حاضران در سفارت عراق گفت
  .شما مهم است عراق از آن شماست و حوادث آن براي. آنيد دنبال مي

ها به  روبرو است قطعا آن عراقي نيست آه رسانه عراقي آه با اين بحران: نخست وزير عراق تاآيد آرد
آشند و  ، انفجار و رنج مردم را به تصوير مي هاي خونريزي صحنه ها تنها در واقع رسانه. آشند تصوير مي

  .آنند منعكس نمي ير ديگر عراق راتصاو
خواهند بحران  اين عراق آن عراقي آه برخي مي عراق امروز همان عراق ديروز نيست و: مالكي افزود

  .ي جنگ داخلي باشد نيست زده و در آستانه
  

 36نيروهاي امنيتي و افراد مسلح  ي  ساعته گذشته24هاي  منابع پليس عراق اعالم آردند، در درگيري
  . آشته و زخمي شدندتن

  ٢٠٠۶ جوالى 25 - ١٣٨۵ مرداد 3شنبه سه 
در : از خبرگزاري شينهوا، مقامات پليس گفتند به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 ساعت گذشته در خيابان حيفا در مرآز 24امنيتي آه طي  هاي ميان افراد مسلح و نيروهاي درگيري
  . تن زخمي شدند31نيروهاي عراقي آشته و  تن ازبغداد صورت گرفت چهار 

باغ در روستاي شمالي بعقوبه ربوده شده  در عين حال مقامات پليس از آشف پنج جسد آه در دو
  .بودند، خبر دادند

  .شد به روي اين اجساد آثار شكنجه ديده مي: داد خبرگزاري آلمان به نقل از منابع پليس بعقوبه گزارش
ي زيتونه، واقع در شرق بغداد يك افسر  در منطقه نيز گزارش داد در اثر انفجار دو بمبخبرگزاري چين 

  .پليس آشته و سه غير نظامي زخمي شدند
ي زيتونه منفجر شد و انفجار  در منطقه بمب نخست در مسير گشت پليس عراق در خيابان الربيعي

  .ي بر جاي گذاشتخسارت مال بمب دوم هيچ تلفات جاني به دنبال نداشت و تنها
اي از دستگيري يك تروريست به همراه  در بيانيه ارتش آمريكا: در همين حال خبرگزاري آويت گزارش داد
  .داد معاونش و آشته شدن يك تن ديگر خبر

گذاري  است آه اقدام به انفجار خودروهاي بمب براساس اين بيانيه اين فرد ترويست رهبر يك گروهي
  .آرده است فيه ميي يوس شده در منطقه

ي  ي ارتش آمريكا در منطقه  ساعت گذشته24عمليات  ي ارتش آمريكا آمده است، در ي بيانيه در ادامه
اين تروريست دستگير و يك تن ديگر از اعضاي اين گروه آشته و   آيلومتري شمال بغداد70بلد واقع در 

  .ه در ارتباط بوده استگزارش حاآي است اين گروه با القاعد .يك تن ديگر زخمي شدند
ي البيجات آه  آشور عراق گزارش داد، رهبر عشيره خبرگزاري آويت همچنين به نقل از يك مقام وزارت

  .افراد مسلح آشته شد صدام جزو اين عشيره است، به دست
  .خبر داد خبرگزاري آلمان نيز از آشف دو جسد در نزديكي فلوجه

ها در  مسلمين نيروهاي اشغالگر را مسوول خشونت  آرد هيات علمايپايگاه اينترنتي المحيط نيز اعالم
  .عراق دانست

اشغالگر را مسوول تمام اقدامات تروريستي  اي دولت و نيروهاي هيات علماي مسلمين در بيانيه
  .آرد دانست و تمام اقدامات تروريستي را محكوم
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  . عراق را خواستار شدمردم هيات علماي مسلمين در اين بيانيه هوشياري و بيدراي
آخرين نيروهاي ژاپني آه در عراق مستقر  ژاپن اعالم آرد  پايگاه اينترنتي ايالف نيز به نقل از وزارت دفاع

  .اند آشورشان بازگشته به) شنبه سه(هستند امروز 
  . نيروهاي ژاپني به توآيو بازگشتند280حدود 

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   مردادماه5:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ جوالى ٢٧ - ١٣٨۵ مرداد ۵پنجشنبه 
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های خبری خود از ادامه جنگ خاورميانه نوشته و :بی بی سی

نامه های محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی به شخصيت های مهم فرهنگی و سياسی جهان را 
نامه رييس مجلس به روسای مجالس عالم خبر داده اند که در همه آن ها تالش برای منعکس کرده و از 

آماری درباره خروج وسيع سرمايه ها از کشور در يک . پايان دادن به جنگ نابرابر لبنان تقاضا شده است
گر سال گذشته، ابراز نگرانی درباره تورم و گرانی و گمانه زنی درباره پرونده هسته ای از جمله دي

  .مطالب اين روزنامه هاست
 در صدر اخبار خود گزارش داده که با تهديد سيد حسن نصراهللا رهبر حزب اهللا لبنان، شهر تل آويو کيهان

  . تخليه شد
 هم در عنوان اصلی خود خبر داده که حزب اهللا ابتکار عمليات را به دست جمهوری اسالمیروزنامه 

  . لعاده در آن کشور برقرار کردگرفت چرا که دولت اسرائيل حالت فوق ا
اين دو روزنامه در عين حال سرمقاله های خود را به تحسين از حزب اهللا لبنان و شرح شکست های 

  . اسرائيل اختصاص داده اند
 نقشه تازه دولت های آمريکا و بريتانيا را برای خاورميانه در صدر گزارش های خبری خود قرار اعتماد

   و طبق  است  رسيده  سفيد، سربزنگاه به مرکز بحران   کاخ انم رايس، فرستادهداده و در آن نوشته خ
   تضعيف ، بتدريج  اسراييل  نظامی  در زير فشار قدرت اهللا  وی و نخست وزير اسرائيل، حزب برآوردهای

کند و می  قطع می   حزب  را از اين  مردمی ، پشتيبانی  لبنان  مراکز غيرنظامی  بمباران شود و حجم می
  .  ساخت  يکسره  در غزه  را هم  کار حماس توان 

 سرمقاله خود را به تشريح نامه محمد خاتمی به شخصيت های جهانی اختصاص اعتمادملی و شرق
  . داده و روزنامه های ديگر بخش هايی از اين نامه را منعکس کرده اند

به پادشاه سعودی نوشته مسلما  رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه خود کيهانبه نوشته 
بهانه ربوده شدن چند سرباز اسراييلی توجيه کننده اين حجم از حمالت، تخريب و کشتار در لبنان 

نيست و مخالفت صريح و جدی اسرائيل و حاميانش يعنی آمريکا و انگليس با توقف اقدامات جنگی و 
  . وجه آنها از تداوم عمليات داردآتش بس داللت بر انگيزه های فراتر، توسعه طلبانه و غيرم

 با اشاره به گفته های وزير خارجه آمريکا احتمال داده که آمريکا کيهانهاشمی رفسنجانی به نوشته 
می خواهد با زور سرنيزه و بمباران و قتل عام مسلمانان طرح موهوم خاورميانه ای خود را پياده کند، 

  .ا ايران و مصر در آن نقشه کشيده اندطرحی که برای همه بالد از عربستان گرفته ت
تهران غنی      چاپ لندن نوشته فاينشيال تايمز به نقل از مصاحبه صادق خرازی با روزنامه همبستگی

  . تواند بپذيرد ها را می محدوديت بر روی تعداد سانتريفيوژ   سازی اورانيوم را رها نخواهد کرد اما يک
های  ها به تضمين   در پاريس در همين مصاحبه گفته اروپايی  سفير سابق ايرانهمبستگیبه نوشته 

  که برای آنها به معنای تعليق يا توقف موقت غنی سازی اورانيوم در بلندمدت مثال پنج   عينی نياز دارند
اندکی، حدود    ها طرحی را به ما دهند که بر اساس آن ايران تعداد بسيار سال است اما اگر اروپايی  

فقط برای تحقيق و تحت     ای ندارد و ريفيوژ را داشته باشد که هيچ ارتباطی به بمب هسته  سانت١٠٠
مقامات ايرانی به خوبی مورد    کنم از سوی المللی انرژی اتمی باشد، فکر می نظارت آژانس بين 

  .بررسی قرار خواهد گرفت
سرمايه از کشور خبر داده که در  در گزارش اصلی خود از هشدار بانک مرکزی در مورد خروج آفتاب يزد

 به اوج خود رسيد و نشان می دهد دولت در سال گذشته نه تنها در جذب سرمايه گذاری ٨۴سال 
  . است داشتن سرمايه های داخلی هم نشده  موفق نبوده بلکه موفق به نگه 

ش ناگهانی  نيز در گزارش اصلی خود با اشاره به خروج سرمايه از بورس که منجر به کاههمبستگی
  .  ميليون نفر از شهروندان ايرانی شديدا زيان ديدند۵/٣شاخص بورس شد نوشته از اين بابت حدود 

های ثبت شده در دبی از تهديدی نوشته که افتتصاد   با اشاره به تعداد شرکت همبستگیگزارش 
ها نسبت به فرار ايران با آن روبروست در حاليکه رييس دستگاه قضايی و نيز دادستان کل کشور بار

  اند های خارجی هشدار داده  ش برای جذب سرمايه سرمايه و همچنين تال
 در گزارشی پيرامون گرانی و تورم نوشته بهار هشتاد و چهار بنزين گران نشده همبستگیروزنامه .

انی  توم٩٠٠بود اما رانندگان خودروهای مسافر بر در پاسخ اعتراض، مسافران را به خريد گوجه فرنگی 
اين موضوع نيز با سکوت مجلس هفتم گذشت تا اينکه دولت نهم هم به . دادند شب قبلشان حواله می

قدرت رسيد و با همکاری مجلس و دولت اين بار نيز بنزين گران نشد اما حتی کرايه های مصوب ابالغی 
  . به گونه ای باال رفت که بسياری از رانندگان از دريافت آن ابا می کنند
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 با اشاره به واکنش دولت در برابر خبر گرانی ها که آن را جنگ روانی مخالفان همبستگیگر گزارش
خود می خواند نوشته قيمت بسياری از کاال ها و خدمات که نقش دولت در آنها پر رنگ است به شدت 

ی را با باال رفته اما دولت در تالش برای حل موضوع گرانی به گونه ای عمل می کند که ناظران اقتصاد
اين سئوال مواجه کرده که در نظر دولت احمدی نژاد چه تعريف محلی و بومی برای تورم و گرانی وجود 

  دارد؟
 در ميان اخبار ويژه خود نوشته با پيگيری های اطالعاتی انجام شده، عامل اصلی پخش لوح های جوان

 پس از بازجويی های الزم فشرده حاوی عکس خاندان پهلوی شناسايی و با هماهنگی دستگاه قضايی
  . و کشف ساير عوامل ، پرونده وی تشکيل و به دادگاه ارسال شده است

بنا به خبر روزنامه جوان کسی که دستگير شده در مغازه ای در يکی از پاساژ های تهران اين آلبوم ها را 
  .تکثير می کرده است

  
   مردادماه4:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ جوالى ٢۶ - ١٣٨۵ مرداد ۴چهارشنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران با تغييری مشهود در لحن خود به جای گزارش های :بی بی سی

حماسی از پيروزی های حزب اهللا در نبرد لبنان، به تبليغ درباره لزوم برقراری آتش بس در منطقه 
 سابق شورای امنيت ملی آمريکا مصاحبه يکی از اين روزنامه ها با زيبگنيو برژينسکی دبير. پرداخته اند

درباره روابط تهران و واشنگتن، بررسی مساله گرانی و تورم در مجلس، انتقاد از نامه های بی پاسخ 
مانده رييس جمهوری و نامه های جديد روسای جمهور پيشين ايران برای شخصيت های بزرگ جهانی 

  .از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
زرگ صفحه اول خود از فرار بزرگ خبر داده و بر اساس نوشته های يک روزنامه اسرائيلی  در تيتر بکيهان

عنوان کرده است که شصت در صد شرکت های سازنده شهرک های يهودی نيشين منطقه را ترک 
  . گفته اند
 در عنوان بزرگ صفحه اول خود از شکست بزرگ آمريکا در حمايت از جمهوری اسالمیروزنامه 
 نوشته و در سرمقاله خود اياالت متحده را در به کرسی نشاندن طرح خاورميانه بزرگ ناکامياب اسرائيل

  . توصيف کرده است
 از اظهار نظر سفير جمهوری اسالمی در بيروت درباره حوادث لبنان خبر داده و از زبان وی همبستگی
 تاکتيک اقدام به آزادسازی اسرای اهللا تصميم گرفته بود که فارغ از هر مساله ديگری با اين نوشته حزب

 های ديگر سياسی لبنان نيز  خود نمايد ضمن اينکه سيدحسن نصراهللا در گفتگو با سران احزاب و گروه
  .های مختلف را کسب کرده بود اهللا جهت تحقق اين وعده تأکيد نموده و موافقت جريان بر عزم حزب

 آن را نقل کرده افزوده اين يک جنگ همبستگی اين ديپلمات ايرانی در بخش ديگری از گفتگويی که
چريکی است و در جنگ چريکی احتمال دارد که اسرائيل بتواند وارد خاک لبنان شده و حتی آن را تصرف 
کند و اين حتمًا اتفاق عجيبی نيست اما مساله اين است که اگر کسی وارد شد، اجازه خروج از کشور 

  .را نخواهد يافت
 از نامه يک گروه هوادار دولت به رييس جمهوری خبر داده که در آن از نامه المیجمهوری اسروزنامه 

های سرگشاده رييس جمهور به سران کشورهای دنيا انتقاد کرده و نوشته نامه نگاری جزيی از 
ابزارهای ديپلماسی شما در عرصه بين المللی شده در حالی که بی پاسخ ماندن نامه ها از سوی 

  . ناکارآمدی اين نوع ديپلماسی را نمايان کرده است , ريکا و صدراعظم آلمان رييس جمهوری آم
 در نامه خود با اشاره به تمدن ديرينه ايران جمهوری اسالمیجمعيت ايران فردا به نوشته روزنامه 

 نوشته روسای کشورهای ديگر بايد افتخار کنند که لحظه ای در کنار رييس جمهوری ايران قرار بگيرند اما
نامه های جنابعالی نه تنها مورد استقبال قرار نگرفته است بلکه با بی حرمتی مخاطبان نامه ها، 

  . هيچگونه جوابی هم داده نمی شود
 در صدر اخبار خود از نامه رييس جمهوری سابق ايران به سران کشورهای مختلف آفتاب يزدروزنامه 

ر حالی که مجلس از نبود طرحی جامعی در جهان و شخصيت های بزرگ جهانی خبر داده و نوشته د
دولت برای حمايت از فلسطينی ها در حوادث اخير لبنان گاليه کرده است، محمد خاتمی با نوشتن نامه 

  . ای قصد دارد تحرکی به فضای موجود بدهد
به نوشته اين روزنامه محمد خاتمی با نوشتن اين نامه مهم کوشيده نظر شخصيت های مهم جهانی را 

  . ه مساله و مظلوميت مردم لبنان و فلسطين جلب کندب
 با ارسال نامه ای به ملک عبداهللا جمهوری اسالمیهاشمی رفسنجانی هم به نوشته روزنامه 

  . پادشاه عربستان از وی خواسته است برای توقف جنگ لبنان دخالت کند
اشاره به روابط نزديک به نوشته اين روزنامه در اين نامه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با 

عربستان با آمريکا از پادشاه سعودی خواسته از نفوذ خود برای جلوگيری از کشتار مردم لبنان توسط 
  . رژيم صهيونيستی و خطری که ادامه جنگ منطقه را مورد تهديد قرار می دهد اقدام کند

نوشته و افزوده  در گزارشی از جلسه مشترک غيرعلنی مجلس برای بررسی گرانی و تورم شرق
است که بعد از پايان جلسه تقريبًا هيچ نماينده ای حاضر نبود اعالم کند از توضيحات وزير اقتصاد درباره 
گرانی ها و داليل آن قانع شده است فقط اين قدر بود که داوود دانش جعفری وزير اقتصاد حاضر شد و 

  . به وجود گرانی اعتراف کند
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 از منتقدان اقتصادی دولت احمدی نژاد در جلسه غيرعلنی مجلس در کريم شافعی نماينده مرند و
 گفت وزير اقتصاد هيچ اشرافی به مسايل اقتصادی کشور نداردو افزود که نه ايشان و نه شرقگفتگو با 

  .همکاران ايشان هيچ برنامه ای برای اقتصاد کشور ندارند
تر و استاد علوم سياسی آمريکا در مصاحبه زيبگنيو برژينسکی دبير شورای امنيت ملی دولت جيمی کار

 که عنوان اصلی اين روزنامه را به خود اختصاص داده است در پاسخ به خبرنگار اين شرقبا روزنامه 
  . روزنامه گفته است رابطه ايران و آمريکا به ثبات بيشتر منطقه خليج فارس خواهد انجاميد

اگر رابطه ايران و آمريکا نه تنها طبيعی بلکه به صورت اين استاد دانشگاه در عين حال تاکيد کرده که 
روزافزون دوستانه و مبتنی بر همکاری بود و در داخل ايران نيز دموکراسی شرايط ديگری داشت، رابطه 

  ..ايران و آمريکا به رابطه ای مشابه رابطه هند و آمريکا تبديل می شد و مخالفتی با آن وجود نداشت
رژينسکی نامه رئيس جمهور احمدی نژاد به سران کشورهای جهان را بيشتر به  آقای بشرقبه نوشته 

مانيفستی خطاب به افکار عمومی جهان و به ويژه ملت های مسلمان شبيه دانسته و گفته پاسخ 
دادن به اين نامه برای آمريکا دشوار بود زيرا مبادله مانيفست های عمومی مستعد ايجاد سوء تفاهم 

  فاهم متقابل استبيشتر به جای ت
  

   مرداد3:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ جوالى 25 - ١٣٨۵ مرداد 3شنبه سه 

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود همچنان جنگ لبنان را منعکس و :بی بی سی
يم گيری درباره بر پيروزی حزب اهللا تاکيد کرده اند و از اخبار داخلی، گزارش های اقتصادی و از جمله تصم

وضعيت بنزين با نزديک شدن زمان پايان ذخيره آن و اظهار نظرهايی درباره انتخابات مجلس خبرگان را 
  .قابل توجه ديده اند

 با اشاره به آمار کشته و مجروح های اسرائيلی نوشته مقامات آن کشور از حونسردی حزب اهللا کيهان
  . کالفه شده اند

خود از طرح هشت ماده ای سه کشور عربی برای پايان دادن به جنگ لبنان  در صدر اخبار آفتاب يزد
خبر داده و نوشته طرح کشورهای مصر، سعودی و اردن که به اجالس فردای وزيران خارجه کشورهای 
اسالمی ارايه می شود شامل آتش بس فوری و خروج نيروهای اسرائيلی از جنوب لبنان آغاز و تبديل 

  .ب سياسی استحزب اهللا به يک حز
 يک نماينده مجلس با رد شايعه دخالت ايران در جنگ لبنان گفته اگر استعداد ايران آفتاب يزدبه نوشته 

  . وارد عرصه جنگ شود اسرائيل هم لحظه ای باقی نمی ماند
حشمت اهللا فالحت پيشه به نوشته اين روزنامه گفته است چندين کشور عربی در جنگ با اسرائيل 

ز دوام آوردند اما حزب اهللا چهارده روز است که مشغول درگيری است و هنوز از توانش تنها شش رو
  . کاسته نشده است
 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به شکست سياست جوانبه نوشته روزنامه 

بزرگ آمريکايی ها های آمريکا در عراق، حمله اسرائيل به لبنان را در جهت پياده کردن طرح خاورميانه 
ارزيابی کرده و گفته کشورهای عربی که سکوت کرده اند ممکن است هدف بعدی آمريکا و اسراييل 

  . باشند و افکار عمومی ملت های خودشان را هم از دست بدهند
 در سرمقاله خود روسای کشورهای عرب و روحانيون مصر و سعودی را که جمهوری اسالمیروزنامه 

صراهللا اعالميه داده اند به شدت مورد انتقاد قرار داده و آنان را نوکر کشورهای غربی عليه سيد حسن ن
  .خوانده است

در حالی که چند ماه قبل و به دنبال اعتراض روزنامه ها و نمايندگان مجلس خبر داده شد که وزارت نفت 
عه نفتی آزادگان ايران مهلتی شش ماهه برای يک شرکت ژاپنی تعيين کرده که برنده مناقصه توس

 خبر داده که در آستانه پايان يافتن اين مهلت، مقامات مسئول وزارت نفت و سرمايهاست، روزنامه 
 درصد به بهای فعلی پروژه که چهار ميليارد دالر است، ٣۵موافقت کرده اند که تا " اينپکس"شرکت 

  . افزوده شود
ت اويل وارد اين قرارداد شد زير فشار آمريکا  شرکت ژاپنی که بعد از توتال و استاسرمايهبه نوشته 

  .اجرای طرح را به تاخير انداخت و سرانجام به بهانه باالرفتن قيمت ها خواستار قيمت باالتر شد
 عنوان اصلی صفحه اول خود را به موضوع اختصاص بخشی از درآمد نفت کويت برای تمامی کارگزاران

 ميليارد دالر ١٨٠ه دارايی های اين کشور نفت خيز به آن کشور اختصاص داده و نوشته در حالی ک
 ميليون دينار کويتی به ٢٠٠ تا ١٨٠رسيده به تصميم امير آن کشور قانونی تدوين شده که براساس آن 

  . مردم اين کشور به صورت نقدی داده خواهد شد
ا اصلی قدرت  در سرمقاله ای در همين باره نوشته که واقعيت اين است که ثروت منشکارگزاران

سياسی به حساب می آيد و دولت ها برای انحصار قدرت در چنگ خود حاضر نمی شوند به سادگی آن 
  . را با شهروندان تقسيم کنند

 تقسيم ثروت به صورت مستقيم و بدون واسطه نهادها و دستگاه های کارگزارانبه نوشته سرمقاله 
ماشين بوروکراسی است نوعی رفتار اصالح گرايانه به دولتی که ايجاد و تداوم فعاليت آنها افزودن بر 

حساب می آيد که نشان می دهد اميران کويت حاضر به تقسيم قدرت نهاد دولت با شهروندان شده 
  . اند و اين يک گام به پيش است
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ای به مجلس برای   از قول سخنگوی دولت نوشته دولت هنوز درباره فرستادن اليحه همبستگی
  . نگرفته است به منظور واردات بنزين تصميم اجرايیاختصاص بودجه 

الهام در شرايطی اين سخنان را به زبان می آورد که ذخيره بنزين کشور در  .به نوشته اين روزنامه آقای 
يا جيره بندی بنزين و يا واردات که به نظر می : حال اتمام است و دولت با دو گزينه مشخص روبرو است

  . گزينه دوم يعنی واردات باشدرسد راحت ترين کار، 
 با تيتر تداوم سردرگمی در تعيين تکليف بنزين نوشته ديروز همزمان با سخنگوی دولت دنيای اقتصاد

ای برای واردات بنزين را تکذيب کرد، دانشيار، رييس کميسيون انرژی مجلس بر  که ارايه هر گونه اليحه 
صميم خود را گرفته و فردا پيشنهاد خود را به مجلس خبر پيشين خود تاکيد و اعالم نمود که دولت ت

  . خواهد داد
 بندی را قطعی دانسته و سئوال  در همين حال، رييس مجلس نيز به صورت تلويحی بحث سهميه

اساسی در اين ميان را ميزان سهميه هر خودرو دانسته است که در دولت و مجلس در حال بررسی 
  . است

ميليون  ٧متخصص ترافيک شهری در يک همايش علمی با اشاره به تردد  يک دنيای اقتصادبه نوشته 
ميليون ليتر بنزين توسط اين خودروها مصرف  ٧٠خودروی شخصی در کشور تصريح کرده است که روزانه 

  . شود می 
 نفر محاسبه ۴وی افزوده است که در صورتی که متوسط تعداد هر خانوار به ازای هر خودروی شخصی 

کنند و اين  ميليون نفر از جمعيت کشور برای مصرف سوخت کمک بالعوض دريافت می ٢٨ه شود، روزان
  .امر با عدالت اجتماعی مغايرت دارد

 که به جزای نقدی و سه سال و نيم محروميت از فعاليت بهار خبر داده مدير روزنامه توقيف شده شرق
  .  تجديد نظر خودداری کرده استهای مطبوعاتی محکوم شده بود به اين حکم تمکين و از تقاضای

 هم به  آزاد وتوس خبر داده که به زودی روزنامه های توقيف شده سرمايهدر همين حال روزنامه 
  . محاکمه برده می شوند

 هم به حکم دادگاه لغو و سردبير اين روزنامه به ندای آدربايجانبه نوشته همين روزنامه، امتياز روزنامه 
کوم شده که به گفته وی اين يکی از بی سابقه ترين احکام مطبوعاتی شش ماه حبس تعزيری مح

  . است که با اتهام تحريک و تهييج مردم برای اغتشاش و آشوب برای وی صادر شده است
 از قول محمد علی دادخواه وکيل يکی از بازداشت شدگان حوادث ماه گذشته زنجان نوشته در شرق

  . توديع وثيقه هستند بايد دادسرا اين متهم را با قيد وثيقه آزاد کندحالی که خانواده علی عباسی آماده 
  .روز گذشته خبر رسيد که عده ای بازداشت شدگان حوادث اخير مناطق آذربايجان از زندان آزاد شده اند

  
   مرداد2:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ جوالى 24 - ١٣٨۵ مرداد 2شنبه دو
بح تهران در عنوان های خبری خود از حوادث جنگی لبنان نوشته اند روزنامه های امروز ص:بی بی سی

و در مقاالت تحليلی به حمايت از حزب اهللا پرداخته و از کشورهای اسالمی به دليل بی اعتنايی به 
حمالت اسرائيل به لبنان انتقاد کرده اند و در مورد مسايل داخلی، گزارش هايی درباره واردات بنزين، 

از دبير شورای نگهبان، مساله فروش گاز به هند و نامه محمود احمدی نژاد به رييس انتقادهايی 
  .جمهوری فرانسه را با اهميت ديده اند

 با تاکيد بر اينکه بسياری از سفارتخانه های کشورهای اسالمی با به اوج جمهوری اسالمیروزنامه 
 آمده اند خبر داده که سفارت جمهوری رسيدن جنگ ميان اسرائيل و حزب اهللا به حالت نيمه تعطيل در

  . اسالمی ايران در بيروت فعال است
اين روزنامه به دنبال خبر خود اضافه کرده که اين احتمال وجود دارد که اسرائيل قصد ربودن برخی ديپلما 

 تهای ايرانی را در لبنان برای تحت فشار قراردادن حزب اهللا داشته باشد چرا که گفته می شود ايران
مدارکی در دست دارد که نقشه های اسرائيل را در خصوص حمله به لبنان فاش می کند و قصد دارد 

  .اين مدارک را در اختيار رسانه های گروهی قرار دهد
 از زبان علی اکبر محتشمی پور، وزير پيشين کشور، نوشته آمريکايی ها با توجه به نياز شديدی جوان

  .  مرزهای خود دارند اسرائيل را تشويق به حمله به لبنان کردندکه به يک تحول جديد در خارج از
 با - اين نماينده پيشين مجلس با اشاره به اينکه سياست آمريکا در فلسطين جوانبه نوشته روزنامه 

 و شرايط لبنان کامال ناکام مانده است گفته آنها برای اجرای -برگزاری انتخابات و رای مردم به حماس 
 فشار آوردند، اما نتوانستند به آن جامه عمل بپوشانند و خلع سالح حزب اهللا و ١۵۵٩قطعنامه 

فلسطينی ها صورت نگرفت و حزب اهللا با قدرت تمام و پشتوانه رای مردم باقی ماند و حاال با توجه به 
  .شکست های آنها در افغانستان و عراق نياز به چنين عملياتی داشتند

ختلف به بحث درباره اليحه ای پرداخته اند که قرار است به زودی از سوی در حالی که روزنامه های م
دولت به مجلس داده شود و بر اساس آن چهار ميليارد دالر برای واردات بنزين از صندوق ذخيره ارزی 

 نوشته شايد اگر از ابتدا حداد عادل رييس مجلس هفتم نمی گفت که همبستگیبرداشت شود، 
 مجلس بودجه ای را تصويب نمی کند ويا دولت احمدی نژاد به فکر ساماندهی برای واردات بنزين،

ميليارد دالری بنزين با اين ۴ ميليارد دالر واردات بنزين نمی افتاد ديگر نيازی به واردات مجدد ١۴ناگهانی 
شد اما هياهو نبود در حاليکه پنج طرح مختلف از کوپنی کردن گرفته تا آزاد سازی قيمت بنزين پيشنهاد 

  . حتی يک مورد آن نتوانست ختم به خير شود
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به نوشته اين روزنامه اگر دولت می توانست قبل از طرح ساماندهی بنزين به مسايلی چون ايجاد 
فرهنگ بهينه مصرف، جلو گيری از قاچاق سرسام آور بنزين و استانداردهای جهانی توليد خودرو های 

های نفس گير شهرهای شلوغ و  ج خودروهای فرسوده از خيابانکم مصرف و يا حل معضل ترافيک با خرو
به دور از مفهوم شهر نشينی توجه می کرد ديگر دليلی برای پا پس کشيدن از اين همه ادعا باقی 

  . ماند نمی 
های   خبر داده که ميزان مصرف بنزين کشور با اوج گرفتن مسافرتسرمايهدر همين حال روزنامه 
  . ذشته در قياس با ميزان مصرف هفته پيش از آن حدود سه ميليون ليتر بيشتر شدتابستانی در هفته گ

 هزار ليتر افزايش ١٠٠بنزين در تهران حدود  اين روزنامه اقتصادی پيش بينی کرده از آن جا که مصرف 
 از ميزان مصرف بنزين کشور به بيش های تابستانی  يافته، در هفته آخر تابستان امسال و پايان مسافرت

  .  ميليون ليتر می رسد٨٠
 نوشته بسياری از مقامات ارشد دولتی نيز هم اکنون از سرنوشت نهايی بنزين و تصميم جوانروزنامه 

  . نهايی دولت در اين باره اظهار بی اطالعی می کنند
به نوشته اين روزنامه معاون سازمان مديريت و برنامه ريزی و مديرعامل شرکت پخش فرآورده های 

  .تی گفته اند فعال تصميمی برای ارايه اليحه واردات بنزين به مجلس گرفته نشده استنف
 از ارسال سومين نامه محمود احمدی نژاد برای رهبران خارجی و اين بار برای ژاک شيراک کارگزاران

ه  شنبه گذشته و توسط سفير ايران در پاريس ب رييس جمهوری فرانسه خبر داده و نوشته اين نامه سه
ای به جزييات يا محتوای اين نامه نشده و نيز اعالم  کاخ اليزه تحويل شد و در بيانيه کاخ اليزه اشاره

  . نشده است که آيا شيراک به آن پاسخ خواهد داد يا نه
 به نقل از منابع نامعلوم با اشاره به اينکه در نامه قبلی آقای احمدی نژاد به آنگال مرکل رسالت

 مسئله برنامه غنی سازی اورانيوم در ايران نيز اشاره شده بود از قول روزنامه لوموند صدراعظم آلمان به
نوشته لحن نامه احمدی نژاد به شيراک متفاوت از دو نامه ای است که وی قبال برای روسای دولت 

  .های آمريکا و آلمان نوشته است
د از آيت اهللا جنتی خبر داده که  از سخنان تازه مهدی کروبی رييس سابق مجلس در انتقااعتمادملی
او گفته اگر شورای نگهبان نبود چه . جنتی اخيرا دو سه نکته عجيب و غريب گفته است: گفته است

ولی من می گويم امام که خالق انقالب بود . بالهايی که بر سر کشور می آمد و نظام دگرگون می شد
   .يک بار نگفت اگر من نبودم باليی بر سر کشور می آمد

های سياسی  های سياسی، چهره  در گزارش اصلی خود نوشته بسياری از احزاب و گروه همبستگی
کنند و در شرايط  و روحانی خود را برای انتخابات خبرگان رهبری و همچنين انتخابات شوراها آماده می 

 جهان ای که بيش از هر زمان ديگر نياز است چهره جمهوری اسالمی در پيچيده جهانی و منطقه 
ها را نخواهيم خورد و  تر مطرح شود، دبير شورای نگهبان بارديگر اعالم کرد اين بار گول توصيه دموکراتيک 

  . قانون مالک عمل ما خواهد بود و قانون برای تماشا نيست
 با اين تاکيد که از اين سخنان استنباط کرده است که در انتخابات آينده مجلس خبرگان قرار همبستگی

ها تکرار شود نوشته است که گفته جنتی در اين باره که ديگر گول  از هم داستان رد صالحيتاست ب
 ابهام دارد و حرف ناپسندی است، زيرا تا آن جا  پذيرد، جای بسی نمی خورد و توصيه هيچ کس را نمی 

 هفتم به که مردم آگاهند فقط يک بار رهبر توصيه کرد که در رد صالحيت کانديداهای نمايندگی مجلس
صورت استصالحی عمل کنند که پس از اينکه به اين توصيه رهبر عمل نشد، خاتمی و کروبی يعنی 

  .روسای جمهور و مجلس وقت نامه ای در اعتراض به شورای نگهبان برای رهبر نوشتند
  

www.iran-archive.com 


