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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(ران و دولتهای بزرگرژیم ای

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

ي روسيه از ايران خواست که درخواست شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خصوص  وزارت امور خارجه
  . اورانيوم را بپذيردسازي  توقف غني

  ٢٠٠۶ اوت 4 - ١٣٨۵ مرداد ١3ه معج
رساني وزارت  ي اطالع ، خبرگزاري نووستي به نقل از دايره)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

: ي شوراي امنيت نوشت ي روسيه درارتباط با واکنش منفي ايران در خصوص قطعنامه امور خارجه
هاي مطرح شده را اجرا نمايد تا به عملکرد ديگري از سوي شوراي  درخواستاميدواريم که طرف ايراني 

  . امنيت سازمان ملل متحد نياز نباشد
در خصوص تصميم شوراي امنيت بايد تاکيد کرد که طبق اصل : وزارت امورخارجه روسيه خاطرنشان کرد

ميمات شوراي امنيت کنند که از تص  منشور سازمان ملل متحد، اعضاي اين سازمان موافقت مي27
  . تبعيت آرده و آنها را اجرا نمايند

 شهريور ماه 9خواهد که تا   مردادماه صادر شد، از ايران مي9قطعنامه شوراي امنيت آه در تاريخ 
سازي اورانيوم را متوقف سازد و درغير اين صورت طبق قطعنامه امکان اعمال تحريمات اقتصادي و  غني

  . ود خواهد داشتديپلماتيك عليه ايران وج
ي ايران در اين باره اعالم کرده است که اين قطعنامه  حميد رضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه

يي ايران  ي هسته فاقد اعتبار قانوني است و صدور آن باعث تشنج بيشتر در اوضاع پيرامون برنامه
  . شود مي

  
   اروپایشنهادي از بسته پشريدفاع ف

  ٢٠٠۶ اوت ٣ - ١٣٨۵ مرداد ١٢پنجشنبه 
 كی استراتژقاتي آلمان آه به دعوت مرآز تحقنيشي امور خارجه پری وزشري فوشكای:  شرقیاسي سگروه

 ی بعدازظهر در آنفرانسروزی مصلحت نظام به تهران سفر آرده بود، دصيوابسته به مجمع تشخ
 آنفرانس نی ایدا در ابتشريف. در محل سفارت آلمان به سئواالت خبرنگاران پاسخ گفتیمطبوعات
 ی هسته ای آه در طول سفرش به تهران در مورد انرژیدي مفی ضمن اشاره به بحث ها،یعاتمطبو

 و یتی اآبر والی و علكی استراتژقاتي مرآز تحقسي رئیانجام داده است، به مالقاتش با حسن روحان
 لي به دلنكهیمان از ا آلی حزب سبزهانيشيرهبر پ. اشاره آردرانی سابق خارجه ای وزرایآمال خراز
 در شريف. آردی مالقات آند ابراز ناخشنودرانی امور خارجه اری وزی نتوانسته با منوچهر متكیمشغله آار

 ی به انرژیابي در دسترانی و غرب، حق ارانی ااني می اختالف اصلنكهیادامه سخنانش با اشاره به ا
 یشنهادي مجموعه پنیدر ا:  گفترانیبه ا اروپا یشنهادي در مورد بسته پستي نزي صلح آمیهسته ا
 آرد آه در بسته اروپا در دي تاآني همچنیو.  شده استشنهادي رآآتور آب سبك به تهران پنیمدرن تر
 اروپا یشنهادي آرد آه بسته پدي تاآیو.  شده استیشنهاداتي مشترك به تهران پقاتيمورد تحق

 ی شوراري دبیجانی الری علهدامه با اشاره به نام خارجه سابق آلمان در اریوز. استشنهادي پنیبهتر
 در آن نامه به مردم اطالع یجانی الریآقا:  بود گفترانی ای آه خطاب آن افكار عمومی ملتي امنیعال

 نی اروپا بهترشنهادي پنیبنابرا.  خواهد آرددي تولی مگاوات برق هسته ا٢٠ ندهی سال آ٢٠ در رانیداد آه ا
 خود ضمن ابراز تعجب از یی از سخنان ابتدایگری دش در بخشريف. امر استنی تحقق ای براشنهاديپ

 به چه ٢٠٠٩ تا سال نيرآآتور آب سنگ:  پرسش را اعالم آردنی اومي اورانی سازی غنی برارانیعجله ا
 با ومي تواند به اورانی آند می درصد غن۵٣ را تا ومي آه بتواند اورانیعلت در حال ساخت است آشور

 ضمن ابراز شريف. ما استی اعتمادی موضوع باعث بنیابد آه ای درصد هم دست ٩٠ یال بایغنا
 داشته باشد، باعث یحاتي برنامه تسلكی رانی آه ای ادعا آرد در صورترانی ای از برنامه هسته اینگران

 خارجه ریوز. خواهند شدیحاتي آشورها هم وارد رقابت تسلهي شود، چرا آه بقیتشنج در منطقه م
 را در منطقه در ی نقش رهبردی بارانیا:  در منطقه گفترانی نقش مهم ار بديبق آلمان ضمن تاآسا

 نی در مورد موضوع لبنان گفت آه ایرانی در ادامه ضمن اشاره به مذاآراتش با مقامات ایو.رديدست بگ
   . ها استفاده آردتي از همه ظرفدی معتقدم آه باتي وضعنی با ای نبود ولیمذاآرات رسم

   آسان نبود كای نظر آمرجلب
 بلوك غرب ی قدرت منطقه از سونی به عنوان بزرگتررانی نقش انكهی بر ای مبنی در پاسخ به سئوالیو

 با حضور و توافق رانی با ای در مذاآرات هسته اكایحضور آمر:  شده است، گفترفتهیچقدر در عمل پذ
 مذآور شنهادي از پتی حمای براكایظر آمرجلب ن.  حاصل شده استني و چهي روس،ییسه آشور اروپا

 ی شناسم و می را مرانی و معاصر ادی جدخی اما تارستم،ي نرانی نبود، البته من متخصص آار ایآار آسان
 حی تصری آلماناستمداري سنیا.  داردتي و احترام چقدر اهمی ها استقالل ملیرانی اآثر ایدانم آه برا

 فرصت نی آرده و استفاده از ادايپ فرصت بزرگ كیما در حال حاضر  است آه آشور شنیاما نظرم ا: آرد
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 از كای روند آه آمرنیا:  گفتني همچنشريف.  تان استی ملتي امنی عالیو شانس در دست شورا
 شتري باره بنی جا در انی خواهم در ای بوده آه نمی آند، آار مشكلتی حمارانی به ای هسته اشنهاديپ

 و چه در حال حاضر مطرح آردم آه راه حل بل چه در قرانی با مقامات امیهامن در صحبت . صحبت آنم
 می توانم بگویمن فقط م:  عضو حزب سبزها ادامه دادنیا.  استرانی و اكای مشكل بر سر رابطه آمرنیا

 را ی و روند مثبتابدی ادامه رانی ای تواند از سوی است آه می شش آشور شروعشنهادي پیبررس
 به سوخت رانی اازي آه درباره علت عدم نی سئواله خارجه سابق آلمان در پاسخ بریوز. سبب شود
 رآآتور آب دی و بادی نداری به سوخت هسته ایازيدر حال حاضر شما ن:  مطرح شد، گفتیهسته ا

 شود، ی مني تامهي روسقی بوشهر سوختش از طرروگاهين. دي آنداي به سوخت پازي تا ندیسبك را بساز
 داي سوخت معنا پنيدر آن حالت تام. ديدن به سوخت داشته باشي رسی را برای روند فناوردیبا نیبنابرا
:  در ادامه اظهار داشتیو.  سوخت مستقل داردني به تامازي نرانی شود آه ای آند و قابل فهم میم

 هي توجرانیا ی براندهی سال آ٢٠ تا ١٠ آه مي آنی صحبت میازي از نمي نگاه آننانهي واقع بمياگر بخواه
 و منسی زی نطنز برایفناور. دی در صادرات موفق شودي توانی نطنز نمیشما با فناور.  آندی مدايپ

 ستي چی سوخت براني تامی تالش برانیبنابرا. ردي تواند مورد استفاده قرار بگی نمیني چیدستگاه ها
 ی پنجره بزرگ براكی رانی امی آه ما معتقدیدر حال.  است آه هنوز پاسخ داده نشده استی سئوالنیا

:  گفترانی ای درخصوص حل وفصل مسئله هسته اشريف.  دارداري سوخت در اختی به فناوریابيتدس
 آار در نطنز مسكوت یی مسكوت بماند و از سوتي امنی توانند توافق آنند آه بحث در شورای منيطرف
 آردند احساس ني از طرفكی و اگر هر  توان بحث را دنبال آردی می مذاآراتريدر آن صورت در مس. شود

 شان دارد، دنبال ی آه برای شود، آنار بكشند و مسئله را با عواقبی نمنيدر مذاآرات نظرات شان تام
 برنده ی و جامعه جهانرانی صورت، انی اريدر غ:  آرددهي سابق امور خارجه آلمان ابراز عقریوز. آنند
 به ی و هم جامعه جهاند شوی مني تامرانی ای برایته ا هسی ماجرا هستند، چرا آه هم فناوریاصل

  .  رسدیاعتماد الزم م
   كای دوگانه آمركردیرو
در مذاآراتم با طرف :  گفتلي و اسرائرانی به اكای دوگانه آمركردی بر روی مبنی در پاسخ به سئوالیو
 آرد، ی باره صحبت منی در ایرانی بحث نشد، چرا آه اگر طرف الي آلمه هم درباره اسرائكی یرانیا

 رانی اتی آه موجودل حانيدر ع. لي مثل اسرائرانی ای از سویحاتي داشتن برنامه تسلی بود برایاعتراف
 محو شود، فقط ییاي از نقشه جغرافدی بالي اسرائنكهی بر ای مبنري شود و اظهارات اخی نمدیتهد

 و كای در رفتار آمری ایه من دوگانگ مطلب آنی ااني با بشريف.  آندی را سخت تر میمذاآرات هسته ا
. مي موازنه داشته باشجادی ایبرا ی برنامه منطقه اكیخواست من آن است آه :  گفتنمي بی غرب نمای
 هسته استي آامل در مورد سیوستگي پكی دهم آه ی منانياطم:  گفتگری دی در پاسخ به سئوالیو
 مسئله را آه نی ارانی اای آنكهیمور خارجه آلمان درباره ا سابق اریوز.  در آلمان وجود داردرانی در قبال ایا

 ی دهد، در مذاآرات به وی مورد توجه قرار نمگری را د١۵ یشنهادي بسته پد،یبا وجود قطعنامه جد
 تي امنی آه مسئله شورامي درك آندی گونه باشد بانی آنم آه ایمن تصور نم: منتقل آرده است، گفت

 مي به عنوان عضو سازمان ملل متحد منشور قبول آرده است و تصمرانیا:  ادامه دادشريف. مطرح است
 درك دی بانكهی ااني با بیو.  جزءشان هستندزي نهي و روسني آه چبوده دارندگان حق وتو ی از سورياخ

 نتواند تي امنیالبته اگر شورا:  است، افزودتي امنی قطعنامه شورای مسئله بر سر اجرانیآرد ا
 شوند، اما در واقع ی مسئله خوشحال منی تكرو هستند آه از اییا اجرا آند، آشورهاقطعنامه اش ر

 بزرگ و قدرتمند یفقط آشورها.  گرددی گونه قطعنامه ها برمنی ای به اجرایتي چندملستمي سندهیآ
 نی ادوارمي را دارند، البته امی وابستگنی اگری دی آشورهاستند،ي آثرت گرا وابسته نستمي سنیبه ا
  .  نشوددهي بد فهمرانیسئله در ام
   سازندهجهي به نتدواريام
 نياول:  آردحی تصر١۵ شنهادي با پرانی در مورد برخورد ای خارجه سابق آلمان در پاسخ به سئوالریوز

 ی ملتي امنی عالی در شورادوارمياما ام.  گذاردی نمیدواري امی جاشنهاداتي درباره پرانیاظهارات ا
 از آن استفاده میدواري آه اممی ماه وقت داركیبه هر حال ما .  آه سازنده باشددی به دست آی اجهينت

 مي توانیما نم.  نهمی آردند، ارج می ها مطرح میرانی آه ایمن به مسائل:  اظهار داشتیو.شود
  دری معاهده و قراردادكی دی باتی آنم در نهایفكر م. مي بدانتي در منطقه را آم اهمرانی ایتيوضع امن

  . مي منطقه داشته باشی و توازن قوایمسائل اتم
   و آلمان رانی اروابط

 ها یرانیا.  دارندی خوبیمی دو آشور روابط قدنیا:  و آلمان اظهار داشترانی با اشاره به روابط اشريف
 هی و آلمان در واقع همسارانیا.  خوشنامندیی اروپای آشورهاری در ساني و همچنارنديدر آلمان بس

 گاز و لی درخصوص تحونيهمچن.  اروپا ادامه داردهی به اتحادوستني پی براهي مذاآرات ما با ترآ.هستند
به شرط آنكه .  انجام دادی درخشانی توان آارهای و خدمات مسمی تورنهي و در زمرانی اینفت از سو

 ی م همه آشورها شناختهی صورت نقشش از سونیدر ا.  خود را در منطقه بشناسدتي مسئولرانیا
  . شود
   می زمستان بلرز٣٢ میحاضر

 موجب از رانی ای احتمالمی هر گونه تحرای آنكهی بر ای مبنی عضو حزب سبزها در پاسخ به سئوالنیا
 تي آه موقعیآس:  شود، گفتی نمرانی در ایی اروپای آشورهاری رفتن منافع آالن آلمان و سانيب

 مدرن شنهادي پرانیبر عكس آن زمان، ما به ا.  است آند، در اشتباهی مسهی را با زمان مصدق مقایفعل
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 كی می نفت در صورت اعمال تحرمتيباال رفتن ق:  ادامه دادی حال ونیبا ا. می را آرده ای فناورنیتر
 به ني بار سنگكی همه ی نفت برازي انفجارآممتي است آه قیعيطب.  اشتباه از مسئله استنيتخم

 دو سه زمستان می ما حاضرد،ي بسنجرانی ای نفت را با برنامه اتمی باالمتياما اگر ق.  آوردیوجود م
. نندي لطمه ببشتري ب٧٧ گروه ی آشورها،ی صنعتی از آشورهاشي آنم بی فكر مییاز سو. میبلرز
مسلما هر :  گفتتي امنی حق وتو در شورای پنج آشور دارااني اختالف نظرها می درخصوص برخشريف
 نی ادی ددی دارد، اما باوجود شرآت داشته باشند، اختالف نظر یختلف می آه آشورها و نهادهاییجا

 در روش ها به وجود یگانگی كی بحث نی آنم در ایتصور م.  در روشای امر است تياختالف نظر در ماه
 سي سوالنا رئری آه خاویوقت:  اظهار داشتشنهادي به پرانی اهي با اشاره به پاسخ اولیو. خواهد آمد

 ی و وقتابدی بود آه روند مثبت ادامه یادی زیدواري اروپا در تهران بود، امهی اتحادی خارجاستيس
 طور برخورد نی ایرانی دانم چرا طرف ایاما من نم.  شدشتري ها بیدواري به بروآسل رفت، امیجانیالر
 در رانی ای جمهورسي رئی صحبت هادیي و تالي اسرائاتی در مورد جنای در پاسخ به سئوالشريف. آرد

 ی را مانهيهر آه صلح در خاورم. ستي مورد قبول نهودی ضدیارها ما گفتیبرا:  گفتم،ی رژنیمورد ا
 موضع نهي زمنیدر ا.  سئوال ببردری را زلي اسرائتی را مطرح آند آه موجودی تواند مسئله ایخواهد، نم

 نی امياگر بخواه. شوند ی گناهان در هر دو طرف آشته میب:  ادامه دادیو. آلمان و اروپا روشن است
 دی بازي نرانی و اميشیندي بیلي و اسرائیني دو دولت مستقل فلسطلي به تشكدی بام،يان دهی را پایتراژد
 یجانی چرا با الرنكهی سابق امور خارجه آلمان در پاسخ به اریوز.  آندفای را ای مورد نقش سازنده انیدر ا
 درباره یو. م آنی را درك منی مشغول بود و من ااري بسیجانیالر:  نكرده است، اظهار داشتدارید

 را دربردارد رانیآنچه در بسته آمده است، منافع ا:  ادعا آرد١۵ شنهادي نسبت به پرانی ایدهای تردیبرخ
 را مورد توجه قرار گریكدی وقت است آه دو طرف، اختالف نظرها را آنار بگذارند و منافع نی بهترنیو ا

  .دهند
  

 انتظار دارد به درخواست رانی ازاهي اعالم کرد که روسی اهياني امروز با انتشار بهي روس خارجهوزارت
  .  احترام بگذارد ومي اورانی سازی توقف برنامه غنی سازمان ملل مبنتي امنیشورا

  ٢٠٠۶ اوت ٣ - ١٣٨۵ مرداد ١٢پنجشنبه 
 ی خاطرنشان مهياني بنی دراهي وزارت امور خارجه روس،یانووستی مهر به نقل ازری گزارش خبرگزاربه

 ی از طرف شورای اضافري تدابچي درخواست توجه کند و هنی به ایرانی طرف ام،یما انتظار دار:"کند 
  " .  نباشدازي مورد نتيامن

 ی ندارد و می حقوقهی پاجي روز سه شنبه اعالم کرد که قطعنامه سازمان ملل هرانی امور خارجه اوزارت
  .  کند دی را تشدرانی ایباره برنامه هسته ا موجود درتيتواند وضع

 مثبت خود به ی خود منتشر کرد،درباره راتی که در سای روز گذشته درگزارشهي امور خارجه روسوزارت
 ی از تالشهاتی سازمان ملل متحد درحماتي امنیما به قطعنامه شورا:" اعالم کردیرانیقطعنامه ضد ا

 اجازه دی بارانی ما ادهيبه عق . می دادی رارانی ایوضوع هسته ا می برای اتمی انرژی المللنيآژانس ب
  ". ابدی ادامه کيپلماتی و دیاسي سی ابزارهاقی موضوع از طرنیدهد،تالشها درجهت حل ا

  . توجه کندی المللني جامعه بی خواسته است که به نظر و رارانی گزارش از انی در اني همچنهيروس
 بی در واکنش به تصونترفکسی روز سه شنبه در گفتگو با اهيجه روس خارری معاون وزاکيسلي کیسرگئ

 در برآورده کردن رانی ایکوتاه:" سازمان ملل اظهارداشتتي امنی در شورایرانیقطعنامه ضد ا
 31 ز اشي پومي اورانی سازی غنیتهاي برتوقف تمام فعالی سازمان ملل مبنتي امنی شورایدرخواستها
  ".  نخواهد داشتی را درپمهای خودکار اعمال تحر، به طور)وری شهر9(آگوست

 ضرب االجل، انی خودکار وجود ندارد،اما پس از پامی دستورالعمل تحرجيه:" خاطرنشان کردني همچنیو
 ی شورای هاهي به توصیبندی در جهت پارانی ابي ترغی را برای ممکن است اقدامات اضافتي امنیشورا

  " .   قرار دهدی تحت بررسی اتمی انرژی المللنيحکام آژانس ب
 آگوست 13 خواست تا رانی ، از ا1696 قطعنامه بی سازمان ملل روز دوشنبه باتصوتي امنیشورا
  . درآورد قي خود را به حال تعلومي اورانی سازی غنیتهاي فعالیتمام

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
رود در مراحل آنوني   انتظار مي :ادداشتي به دولت متبوعش اظهار داشتسفير انگليس در بغداد طي ي

به جاي انجام يك عمليات موفق در تعليم دموآراسي در عراق، شاهد بروز جنگي داخلي و تقسيم 
  . عراق باشيم

  ٢٠٠۶ اوت 4 - ١٣٨۵ مرداد ١3ه معج
 -ي عربي   چاپ امارات متحده-البيان ي  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

گيري انگليس در عراق، در اين يادداشت محرمانه آه از سوي راديو  ويليام پيتي سفير در حال آناره
ي  سي آشف و منتشر شد، خطاب به توني بلر نخست وزير و مارگارت بكت وزير امور خارجه.بي.بي

دولت جورج بوش رييس جمهور آمريكا براي شود در دست يابي به آرزوهاي  مي: آشورش آورده است
  . ايجاد دولت مقتدر در عراق آه قادر به دفاع از خود باشد، ترديد آرد

  .  سال آينده دشوار خواهد بود اما نااميد آننده نيست10اگرچه وضعيت طي پنج يا : وي ادامه داد
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آرد عراق به  اره اعالم ميگيري رسمي دولت بلر آه همو اين تحليل سفير انگليس در بغداد با موضع
  . رغم تمام شرايط دشوار به سوي دموآراسي در حرآت است، تناقض دارد

اگر قصد جلوگيري از بروز جنگ داخلي و هرج و مرج در آشور را داريم، نبايد اجازه دهيم : پيتي افزود
  .  تبديل شوندشبه نظاميان به دولتي در آنار دولت عراق مشابه با حزب اهللا در آنار دولت لبنان

وي در ادامه از دولت انگليس خواست تا به ارتش عراق در عمليات عليه شبه نظاميان آمك آند؛ چرا 
  . آه نيروهاي انگليس خود به تنهايي قادر به رويارويي با آنها نيستند

نشيني فوري نيروهاي انگليسي از عراق  صحبت آردن در خصوص عقب: سفير انگليس اظهار داشت
  . شود گيري نيروهاي انگليسي مي وجب تضعيف موضعتنها م

ي آميته نيروهاي  ي نيروهاي آمريكايي طي سخناني در جلسه در همين حال، جان ابي زيد فرمانده
در صورت عدم توقف : مسلح در آنگره نسبت به بروز جنگ داخلي در عراق هشدار داد و گفت

  . خشونتها، عراق در جنگ داخلي غرق خواهد شد
  

ي جنگ عراق به باد انتقاد  شرايطي آه قانونگذاران آمريكايي پنتاگون را به خاطر ناآامي در ادارهدر 
ي آمريكا  ها در تاريخ حضورش در آنگره جوي اين آشور با دشوارترين پرسش اند، وزير دفاع ستيزه گرفته

  . مواجه شد
  ٢٠٠۶ اوت 4 - ١٣٨۵ مرداد ١3ه معج

به نقل از خبرگزاري فرانسه، دونالد رامسفلد وزير دفاع ) ايسنا(ايران به گزارش خبرگزاري دانشجويان 
 آشورش حاضر و با انتقادات منتقد هميشگي ي نيروهاي مسلح سناي آمريكا، در جمع اعضاي آميته

آلينتون از وزير دفاع . هاي آمريكا يعني هيالري آلينتون سناتور دموآرات نيويورك روبرو شد سياست
  . اش به شدت انتقاد آرد آفايتي آمريكا به خاطر بي

ي وگوهاي مسرت بخش و سناريوها ما اخبار بسياري راجع به گفت: وي خطاب به رامسفلد گفت
تر به  ها و اشتباهات استراتژيك دولت و به بيان صريح شنويم اما شما به علت ناآامي اميدبخش مي

  . بريد ي امور يك سياست شكست خورده را به پيش مي آفايتي در امر اداره خاطر بي
تمالي ها و اشتباهات اح در همين حال وزير دفاع آمريكا در واآنش بيان آرد آه تاريخ در مورد سوء قضاوت

  . وي قضاوت خواهد نمود
ي  آيا مواردي وجود دارد آه از حوزه. توان موانع و مشكالت خواند؟ بله آيا اينها را مي: رامسفلد افزود

ي انديشه برخوردار است، خود را با شرايط سازگار و  آيا دشمن از قوه. تصور مردم خارج است؟ بله
ه عملي متقابل انجام دهيم؟ شك نكنيد آه وضع به آند آ سازد و بالعكس ما را مجبور مي همسو مي

  . آنم همين منوال ادامه خواهد داشت، بله اينگونه تصور مي
از رامسفلد پرسيده شد آه آيا موانع و مشكالت بر سر مبارزات طوالني بر ضد افراط گرايي خشونت 

اي  خير چنين عقيده: فتاي نزديك حل و فصل خواهد شد؟ وزير دفاع آمريكا در پاسخ گ آميز در آينده
  . ي من حل اين مشكالت به زمان بيشتري نيازمند است ندارم، به عقيده

از سوي ديگر، آارل لوين از نمايندگان حزب دموآرات در سنا، ضمن اعتراض در خصوص افزايش 
يي نه  هاي فرقه خشونت: يي در عراق به رغم حضور نظامي آشورش اظهار داشت هاي فرقه خشونت

ها  هاي شبه نظاميان سني مستولي شده و اين خشونت رو به افزايش است بلكه بر فعاليتتنها 
گذارد و تهديداتي آه براي امنيت و ثبات اين   القاعده در عراق را به لحاظ تلفاتي آه بر جاي مي تروريسم

  . شود تحت الشعاع خود قرار داده است آشور محسوب مي
ي نيروهاي مسلح سنا خودداري  رد تا از حضور در جمع اعضاي آميتهآ وزير دفاع آمريكا پيشتر سعي مي

هاي مكرر سناتورهاي حزب دموآرات وي را ناچار به حضور در نشست روز پنجشنبه  آند اما درخواست
رامسفلد در پاسخ . در اين نشست تد آندي ديگر سناتور حزب دموآرات به عملكرد رامسفلد تاخت. آرد

ها و نيروهاي امنيتي اين آشور  يي در عراق سرانجام توسط خود عراقي ي فرقهها بيان آرد آه خشونت
ي سياسي و روند مصالحه  ها از طريق پروسه وي خاطر نشان آرد آه اين خشونت. متوقف خواهد شد

  . و آشتي از ميان برداشته خواهد شد
روج سربازان آمريكايي از ي خ رامسفلد از قانونگذاران آشورش مصرانه خواست تا از درخواست شتابزده

رامسفلد تصريح آرد آه در صورت خروج نظاميان آشورش افراطيون شجاعت . عراق اجتناب آنند
  . مضاعفي پيدا خواهند آرد و اين امر باعث خروج سربازان از آل خاورميانه خواهد شد

  
ير دربند بود، گفت از سوي ديگر، سناتور جان مك آين آهنه سرباز جنگ ويتنام آه مدتي به عنوان اس

آه طرح جديد دولتمردان واشنگتن براي استقرار مجدد سربازان در عراق مانند بازي به دام اندختن يك 
  . موش در ميان چندين سوراخ است

يي را در يك منطقه  هاي فرقه آنند تا خشونت وي در اين باره توضيح داد آه نيروهاي آمريكايي سعي مي
  .آورد نت در بخش ديگري سر بر ميسرآوب آنند حال آنكه خشو

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
  1385 مرداد 13 ايران جمعه یمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۶ اوت 4 - ١٣٨۵ مرداد ١3ه معج:بی بی سی
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  ورشکستگی باغداران در راه است
در کشوری که خود صادر آن هم .  بر موضوع وارادات ميوه از امارات انگشت گذاشته استاميد جوان

  .کننده ميوه است
 ميليون دالر از مبادی 184 هزار تن انواع ميوه به ارزش 575 سال گذشته بيش از اميد جوانبه نوشته 

  . درصد آن از امارات آمده است73گمرکی وارد کشور شده است که 
ن واردات را مرکبات، اهم اي.  درصد افزايش داشته است26در سه ماه نخست امسال نيز واردات ميوه 
  .موز، سيب سبز و آناناس تشکيل می دهد

 اين موضوع را به ضرر باغدار ايرانی می داند و معتقد است همانطور که واردات بی رويه اميد جوان
چای خارجی، چايکاران ايرانی را به ورشکستگی کشاند، اين کار نيز سبب ورشکستگی باغداران 

  . خواهد شد
ره به وعده وزير جهاد کشاورزی مبنی بر تنظيم بازار محصوالت کشاورزی از طريق اين نشريه با اشا

توليدات داخلی با هماهنگی وزارت بازرگانی پرسيده است اگر قرار است مصرف ميوه را وزارت بازرگانی 
با واردات تضمين کند، اين همه صرف وقت و هزينه به منظور اصالح ساختار توليد و عرضه ميوه چه 

  اوردی داشته است؟ دست
  کاهش تعداد فقيران

 هفته نامه ای که مرکز آن در اصفهان است به موضوع فقر و فرار سرمايه از ايران پرداخته و در اين صدا
  . زمينه با محمد هاشمی و اسماعيل گرامی مقدم گفتگو کرده است

قامات می داند و می آقای هاشمی علت فرار سرمايه را ابهام در سياست های دولت و موضع گيری م
گويد از نوسانات بعضی شاخص ها مخصوصا در سرمايه و بازار سرمايه می توان به درستی يا نادرستی 

  .رفتار و گفتار سياسی دولتمردان پی برد
 دالر در 2 ميليون ايرانی با درآمد کمتر از 5 درصد يعنی 7يونسکو در آخرين آمار خود اعالم کرده است که 

  . مطلق به سر می برندروز، در فقر 
 تا 95 از قول محمد فرزين عضو برنامه عمران سازمان ملل متحد نوشته است که در فاصله سال صدا

 درصد جمعيت کشور کاهش 62/0 درصد به 24/2 تعداد فقيران با درآمد کمتر از يک دالر در ايران از 2002
  . يافته است

  اختالالت روانی در تهران بيشتر است
 بنا به اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس شاخص های جهانی سالمت به نوشته

 دهم درصد از اين جمعيت اختالالت روانی حاد 6 درصد ايرانيان دچار اختالالت روانی هستند و 24 تا 21
  . دارند

کشور به  درصد جمعيت 20 تا 15اما دکتر تهرانی دوست رئيس بيمارستان روانی روزبه معتقد است 
  .  درصد جمعيت کشور به بيماری های روانی شديد مبتاليند5/1بيماری های روانی خفيف و بين يک تا 

 درصد بيش از آمارهای 10پژوهش ها نشان می دهد که اختالالت روانی در شهر تهران نزديک به 
  .جهانی است

 هزار تخت بيمارستانی 10  هزار بيمار حاد روانی در کشور، فقط حدود372 نوشته است برای سالمت
  .موجود است
 درباره آغاز دوباره نگرانی ها از شيوع وبا هشدار داده و به مشکل حل نشدنی آبياری سالمت

  . سبزيجات شهرری با فاضالب تهران پرداخته است
به گفته دکتر احمد جنيدی لجن و رسوبات ته نشين شده فاضالب، کود مزارع و سبزيجات شهرری 

ری با فاضالب شهری و صنعتی سبب انتقال ميکروارگانيسم ها و انگل ها به برنامه غذايی است و آبيا
  . در شهرهای بروجرد، همدان و اهواز نيز اين آلودگی ها ديده شده است. افراد می شود

  فرهنگ سازی برای مصرف بنزين
ميليون خودرو با  42 باز به معضل بنزين پرداخته و نوشته است در فرانسه دانش نفتهفته نامه 

 ميليون خودرو با 7 ميليون ليتر و با رشد مصرف منفی وجود دارد، حال آنکه در ايران 70مصرف روزانه 
  . درصد رشد مصرف سوخت دارد11همان ميزان مصرف 

 قانون بودجه مبنی بر توسعه شبکه حمل و نقل، ساماندهی 13به نظر اين نشريه اجرای تبصره 
وز کردن خودروهای عمومی، توسعه شبکه بزرگراهی و خارج کردن خودروهای خودروهای موجود، گازس

فرسوده و فرهنگ سازی در ميان مردم با مشارکت دادن آنها در تصميمات بزرگ اقتصادی تنها راه حل 
  .اين معضل است

  "مشروعيت نظام از ناحيه خدا و پيغمبر است"
و شورای نگهبان در مورد انتخابات مجلس خبرگان ، ارگان حزب موتلفه، با آيت اهللا محمد يزدی عضشما

به گفته آقای يزدی به دليل اينکه معنای مفاهيم مقبوليت و مشروعيت روشن . به گفتگو نشسته است
  . نيست، اين توهم پيش آمده که مشروعيت از ناحيه مردم است

عيت يک نظام از ناحيه مقبوليت يعنی اينکه نظامی مورد قبول و حمايت مردم باشد، در حالی که مشرو
  . خدا و پيغمبر و مقبوليت آن از ناحيه مردم است

آقای يزدی ضمن اينکه گفته است شورای نگهبان در انتخابات خبرگان بی دليل رد صالحيت نخواهد کرد، 
  .تاکيد کرده در زمينه بررسی صالحيت ها اصال نمی توان مصلحت انديشی کرد
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 ويژه لبنان عمده صفحات خود را به جنگ اسرائيل با لبنان  صفحه ای16 همچنين با ضميمه شما
  . اختصاص و از تالش بين المللی اين حزب برای پايان دادن به تجاوز اسرائيل خبر داده است

  تهاجم فرهنگی ليبرال دموکرات ها
 هفته نامه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی که متعلق به آيت اهللا مصباح يزدی پرتو سخن

، در سرمقاله خود اقتدار ايران و نياز غرب به ايران را عامل اصلی بازدارنده غرب از حمله به ايران است
  .دانسته است
 درباره حمالت اسرائيل به لبنان و کشتار قانا نوشته اگر کشوری با قدرت نظامی باال از پس پرتو سخن

اين نشريه مقاومت حزب اهللا به . يک گروه کوچک نظامی برنيايد، دست به اعمال وحشيانه خواهد زد
رهبری سيدحسن نصراهللا را نشانگر قدرت پوشالی صهيونيست ها ارزيابی کرده و پرسيده است چرا تا 

  .به حال ارتش لبنان وارد عمل نشده است
 در صفحه آخر سخنرانی آقای مصباح يزدی در جمع زنان بسيجی شرکت کننده در طرح پرتو سخن

  .وان تهاجم فرهنگی جهانی بر ضد واليت فقيه را آورده استواليت در مشهد با عن
آقای مصباح گفته است دشمن تالش می کند باورها و عقايد مردم را سست و ارزش های اسالمی را 

الزم نيست که به . کمرنگ حتی مسخره کند تا بتواند تدريجا اين عامل اصلی پيروزی را از مردم بگيرد
  .همين که مردم را به شک بيندازند کافی است.  بيايدجای عقيده حق، عقيده ديگری

چون انسان تا هنگامی برای يک دين و عقيده تا پای جان کار می کند که يقين داشته باشد، وقتی 
  .شک بيايد، يک قدم جلو می گذارد يک قدم عقب؛ اگر عقبگرد نکند درجا می زند

ت منجر شده است عامل تضعيف باورها و دين آقای يزدی نظراتی را که به نظريه جدايی دين از سياس
-ارزيابی کرده و گفته است امروز بزرگترين گروه سياسی کشور رسما اعالم می کند ما طرفدار ليبرال

آنقدر فعاليت کردند تا کسانی امروز جرات کنند و . اين همان تهاجم فرهنگی است. دموکراسی هستيم
  امريکا می خواست چه کار کند؟مگر . به صراحت بگويند ما دموکرات هستيم

  بحران مشروعيت اسرائيل
 ارگان انصار حزب اهللا در گفتگو با دکترجواد منصوری کارشناس ارشد مسايل بين الملل و سيد يالثارات

احمد آوايی عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی به تحوالت اخير 
  . لبنان پرداخته است

فته است اسرائيل به اهداف اعالم شده در روزهای اول تهاجم به لبنان يعنی خلع دکتر منصوری گ
و آنها اين نگرانی را هم دارند . سالح حزب اهللا و استقرار نيروهای ناتو در جنوب لبنان دست نيافته است

 اسالم و که با ادامه اين تهاجم صرف نظر از ايجاد يک موج بسيار قوی بر ضد آمريکا و اسرائيل در جهان
به هم ريختگی نسبی در داخل اسرائيل ممکن است نتيجه جنگ درست نقطه مقابل چيزی باشد که 

  .انتظار داشتند
آقای منصوری لبنان را باتالق اسرائيل دانسته و گفته است روند قضايا به گونه ای است که در صورت 

ن شده، بازنده قطعی اسرائيل خواهد برقراری آتش بس، باتوجه به جو روانی و ترسی که دامنگير يهوديا
  .بود و به دنبال اين شکست بحران سياسی و بحران مشروعيت اسرائيل مطرح خواهد شد

 سخنرانی عبدخدايی از اعضای فداييان اسالم را در جلسه هفتگی انصار حزب اهللا آورده يالثارات
اين سخنرانی به مشروطيت و عبد خدايی که در نوجوانی اقدام به ترور دکتر فاطمی کرد در . است

ريشه يابی اعدام يا شهادت شيخ فضل اهللا نوری پرداخته و گفته است شيخ فضل اهللا در کتاب زاويه 
  . عبدالعظيم نوشت که ما قرآن داريم چه نيازی به قانون اساسی بلژيک و فرنگ داريم

ی تاريخ مشروطيت شده او ضمن رد کتاب تاريخ مشروطيت کسروی و ادوراد براون خواستار بازنويس
  .است

  قراردادهای موقت کارگری و اصالح قانون کار
 نشريه سازمان آتيهاصالح قانون کار و معضل توسعه قراردادهای موقت کار موضوع اصلی اين شماره 

  .بيمه های اجتماعی است
به گفته موسی الرضا ثروتی نماينده مردم بجنورد و جاجرم در مجلس شورای اسالمی و عضو 

کميسيون اجتماعی مجلس سوء استفاده از وضعيت کارگران موقت بسيار رايج است و حتی در برخی 
فعاليت های اقتصادی که جنبه مستمر هم دارد، کارفرمايان برای فرار از پرداخت بعضی مزايا مانند 

ل با کارگران پاداش پايان سال و ساير مزايای متعلقه به کارگران، قراردادهای کوتاه مدت کمتر از يکسا
  .منعقد می کنند

  . درصد در حال حاضر رسيده است67 به 1369 درصد در زمان تصويب قانون کار در 6قراردادهای موقت از 
علی دهقان کيا نماينده بيمه شدگان در شورای عالی تامين اجتماعی و از فعاالن جامعه کارگری گفته 

 درصد 15 تا 10 موقت کار می کنند و هرسال حدود  درصد کارگران کشور با قراردادهای55است بيش از 
به نظر می رسد با اين روند تا پنج سال آينده کارگر دائم نخواهيم . به شمار آنان افزوده می شود

  . داشت
به نظر آقای دهقان کيا مهم ترين کار تامين امنيت و معيشت کارگران است و در شرايطی که عرضه کار 

  .با اصالح قانون کار اتفاقی نخواهد افتادبر تقاضای آن پيشی دارد 
  سامی يوسف و ترانه های اسالمی اش

 در اين شماره سامی يوسف خواننده ايرانی االصل بريتانيايی را که ترانه هايش همشهری جوان
  .مضامين اسالمی دارند، معرفی و قسمت هايی از مصاحبه های او را نقل کرده است
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م در آهنگ هايم اسالم واقعی را که عين رافت ومهربانی است به سامی يوسف گفته است دوست دار
  .مردم دنيا نشان بدهم

  
   مرداد12:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ اوت ٣ - ١٣٨۵ مرداد ١٢پنجشنبه 
روزنامه های صبح آخرين روز هفته تهران در عنوان های بزرگ خود سخنان شديد اللحن :بی بی سی

ليه آمريکا منعکس کرده و از قول وی نوشته اند به زودی آمريکا و اسرائيل رهبر جمهوری اسالمی را ع
گزارش های مصوری درباره تظاهرات دانش آموزان تهرانی در . سيلی سختی از اسالم خواهند خورد

برابر دفتر سازمان ملل، گفته های وزير خارجه سابق آلمان در تهران پيرامون فعاليت های هسته ای 
ر اميدواری به آزاد شدن گروگان هايی که در بلوچستان اسير شده اند از جمله ديگر مطالب ايران و اظها

  .اين روزنامه هاست
بيشتر روزنامه های امروز صبح سرمقاله های خود را به موضوع جنگ لبنان اختصاص داده و در تاييد 

نی کرده اند که سران گفته های آيت اهللا خامنه ای، پيروزی حزب اهللا را قطعی دانسته و پيش بي
  . کشورهای اسالمی به علت سکوت و بی تفاوتی خود بزودی با امواج مردمی روبرو خواهند شد

 نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران گفته پيروزی و موفقيت حزب اهللا در جنگ جوانبه نوشته روزنامه 
  .لبنان معجزه و امداد غيبی الهی است

عيدی طی سخنانی در جمع کارکنان و نظاميان سپاه پاسداران گفته به نوشته اين روزنامه علی س
 روز جنگيدن امروز ٢٢جنگ حزب اهللا با ارتش اسرائيل تجربه عجيبی بود که ارتش مدرن اسرائيل بعد از 

  .هيچ دستاوردی ندارد
ده که در  گزارشی از سومين روز ديدار يوشکا فيشر وزير خارجه سابق آلمان از ايران چاپ کرکارگزاران

قسمتی از آن آمده است آقای فيشر وقتی مقابل خبرنگاران ايرانی قرار گرفت مهم ترين دغدغه اش 
اين بود که به مقام های جمهوری اسالمی پيام دهد پذيرش بسته پيشنهادهای اتمی غرب، بهترين راه 

  . برون رفت از بن بست پرونده هسته ای ايران است
 از سياست های غرب در برخورد با پرونده اتمی ايران، کارگزاراننوشته وزير خارجه سابق آلمان به 

قاطعانه دفاع کرد و اين پيشنهاد ها را راه مناسبی برای تحقق اهداف جمهوری اسالمی در زمينه توليد 
به عقيده ما ايران فعال نيازی به توليد سوخت هسته ای ندارد و : برق هسته ای دانست و گفت

ی غرب که شامل ارايه مدرن ترين راکتور آب سبک می شود می تواند اهداف پيشنهادهای اتم
  .جمهوری اسالمی را برآورد کند

 از قول يک نماينده اصالح طلب مجلس نوشته دولت سابق تالش داشت تا از اجماع بين آفتاب يزد
ورزی و اقدامات المللی عليه ايران و صدور قطعنامه غيرقانونی عليه فعاليت های هسته ای با سياست 

  . ديپلماتيک جلوگيری کند
آقای تابش به نوشته آفتاب يزد بدون اشاره مستقيم به اظهار نظرهای رييس جمهور گفته طرح بعضی 

  .مسايل غيرضروری باعث شد که شورای امنيت عليه ما به توافق برسد
زادسازی چند تن از  از قول يک مسئول در استانداری سيستان و بلوچستان نوشته در روند آرسالت
های مطلوبی حاصل شده و اين اميدواری به وجود آمده که بقيه  های حادثه تاسوکی، پيشرفت گروگان
  . ها آزاد شوند گروگان

 اين مقام استانداری پرداخت هرگونه وجه به گروگانگيرها را تکذيب کرده و گفته از راه رسالتبه نوشته 
 دار نکند، پيگير   هايی که عزت و اعتبار نظام را خدشه فعاليت سفيدان، ديپلماسی و  هايی چون ريش
  . ها هستيم آزادی اين گروگان

دو ماه پيش در يک جاده منتهی به مرز پاکستان گروهی از افراد مسلح به رهبری عبدالمالک ريگی 
ه با رسانه بيست تن را گروگان گرفتند و در فرصت های بعدی سه تن از آنان را آزاد کردند و در مصاحب

  .های خارجی عمل خود را يک مبارزه سياسی نام نهادند
يک روز بعد از انتشار نامه ای از سوی دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام که در آن به اتهاماتی 
که در محيط های حوزه علميه قم به آقای هاشمی رفسنجانی وارد آمده بود پاسخ گفته شد روزنامه 

اين سئوال در افکار عمومی بوجود آمده که اين شايعات و سئوال ها را چه  نوشته جمهوری اسالمی
  . کسانی در جامعه پراکنده اند

 با تاکيد بر اينکه نامه دفتر آقای هاشمی در واقع پاسخ به سئوال هايی جمهوری اسالمیروزنامه 
، سايت ها و است که در يک هفته نامه در مشهد منتشر شده است نوشته مدتی است هفته نامه ها

مراکز مطالعاتی متعددی که توسط يک نهاد نظامی تاسيس شده و تامين می شوند، تالش وسيعی را 
  .در جهت ايجاد تفرقه و تبليغ عليه روحانيت انقالبی آغاز کرده اند
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