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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
  
 ' حکومتريي است نه تغرانی رفتار اريي خواستار تغکایآمر'

  ٢٠٠۶  اکتبر29 -١٣٨۵  آبان7ه یکشنب
 کای ادامه دارد دولت آمرتي امنی درخواست شورارشی پذی برارانی فشارها بر اکهي حالدر:بی بی سی

 خواسته رانی بوده و از ابندی پاکی گروه پنج به عالوه یشنهاديگفته است که همچنان به مفاد بسته پ
 .  دهدانی پاومي اورانی سازیبه غن
 درباره کای در وزارت خارجه آمررانی ایذاراستگي سمي مسئول تی جفرمزي در واشنگتن با جابي کامزیپرو
 :  خوانيدی کرده که می مصاحبه ارانی کشور در قبال انی ای هایري موضعگنیآخر
 ی در کشورهاري است که به عنوان سفکای با سابقه وزارت خارجه آمری هاپلماتی از دی جفرمزيج

 . خدمت کرده استیمختلف
 بر سر ی به توافقتي امنی زود شوراای ری ددی گوی است منرای ایاستگذاري سمي که اکنون مسئول تاو
 :افتی دست خواهد رانیا
 ی است که همه اعضانینکته مهم ا.  داردیشتري به زمان بازي ننیا. آنها هنوز مشغول مذاکره هستند"

 ی مدتی که ممکن است برایبحث.  بزنندی دست به اقدامدیگروه پنج همراه با آلمان معتقدند که با
 ."  قطعنامه استنی ااتيول انجامد درباره جزئبط
 ازاتي ندارد و حاضر به ارائه امتی هسته ای از انرژرانی با استفاده ای مخالفتکای آمردی گوی می جفریآقا

 : اروپا به تهران داده استی خارجاستي سوالنا مسئول سری است که خاویشنهاديبسته پ
 ی مرانیرهبر و مردم ا. می متعهدمینج به اضافه آلمان امضا کرد که همراه با گروه پیما به توافقنامه ا"

 اواخر سی رازاي توسط کاندولماي سوالنا و هم مستقی آقالهي متحده که هم بوساالتی حرف ایتوانند رو
 ." ديما را امتحان کن. مه گذشته مطرح شد حساب کنند

 وم،ي اورانی سازیصورت توقف غن گفت در گری دکباری هفته گذشته کای جمهور آمرسي بوش رئجورج
 در پاسخ به اين ی جفرمزيج.  مذاکره کندماي مستقرانی با ای آماده است بر سر موضوعات متعددکایآمر

 : گويدی است مذاکره کند ملی مای درباره چه موضوعاتکایسوال که آمر
ه آلمان رو در رو در سطح  که همراه گروه پنچ به عالومی را متوقف کند ما آماده ای روند اتمرانیاگر ا"

 گفت سی و همانطور که خانم رای تجاری هااستي س،ی اتمی و درباره انرژميني بنشرانی با ایعال
 ."مي موضوعات صحبت کنری و سایمبادالت فرهنگ

 با ی سخن از تبادالت فرهنگکای خارجه آمرری جمهور و وزسي در پاسخ به اين سوال که چگونه است رئاو
 روبرو هستند و چطور است که یادی زی های با دشوارکای سفر به آمری برارانید اما مردم ا برنی مرانیا

 قي کردند موضوع تحقی می بازرانی ای هامي را که در تییکای آمری هاستي بستکبالیوزارت خزانه دار
 :  گويدی کند، ممهی هزار دالر جر50قرار داده و ممکن است آنها را تا 

 ندهی فزای که ما مبادالت فرهنگمی توانم بگویمن تنها م. ره موارد خاص بحث کنم توانم دربایمن نم"
. ردي صورت گرانی و اکای آمرني در چهارچوب قواندی بانیا.  داشتمي هم خواهشتري و بمی داررانی با ایا
 نی ااما ما.  استدهيچيپ نیری و ساانيرانی ای وجود دارد که برازای مساله وري نظی خاصی شرط هاشيپ

 ."مي کنقی را تشوی تا مبادالت فرهنگمي کنی ها را حل میدشوار
 و حقوق بشر در ی از جمله دمکراسگری مسائل دی از فعاالن حقوق بشر نگرانند که بحث اتمیاريبس
 ی جفرمزيج.  موضوعات نکنندنی به ای توجهگری دکای اروپا و آمرکهی را تحت الشعاع قرار داده بطوررانیا

 :  دهدیم پاسخ نيچن
 ی رنج برده اند پناهندگی حکومتني از استبداد مسئولکهي و کسانیرانی اشانی متحده به دگرانداالتیا"

 یرقانوني ها و اقدامات غتي اقلهيما اقدام عل. می باره صحبت کرده انیما به کرات در ا. داده است
 یزای حقوق بشر وض او در نق به خاطر مشارکترانی کشور اریما به وز. می را محکوم کرده انيمسئول

 ."مي کنی ممي که بتوانیما هر کار. می ندادکایورود به آمر
 ی است و برنامه هارانی در ای مخالف وجود حکومت اسالمکای گفته اند که آمریرانی اني از مسئولیبرخ
 :  صحت نداردیزي چني چندی گوی می جفرمزيج. ستي نشي بی مسائل بهانه اری و سایاتم

 لي را تشکی حکومتدی بایهر ملت و مردم.  نداردی اسالمی با وجود جمهوری مشکلکاینکه آمراول آ"
 که ما اصرار یزيچ. مي کنی را به ملت ها واگذار ممي تصمنیو ما ا.  خواست آنها باشدانگريدهد که ب

 شتري برانی که امیدواريما ام.  شوددهي نظر مردم شنکهی باشد بطورکي است که پروسه دمکراتنی امیدار
ما با اعمال آنها . می نداری اسالمی با وجود جمهوری مشکلچيما ه.  حرکت کندیبه سمت دمکراس

 ."میمشکل دار
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 مشکل کرده جادی در عراق ای ائتالفیروهاي نی براانیکارجوي از پتی با حمارانی ادی گوی می جفرمزيج
 ی در عراق می ثباتیسرمنشاء خشونت و ب کند و در مقابل آمريکا را یايران اين اتهام را رد م. است
 .داند
 تواند به ی نمزي نرانی شناسد اما ای متي در عراق را به رسمرانی منافع اکای آمردی گوی می جفریآقا

 : ادامه دهدانیکارجويانتقال مواد منفجره به پ
 و مي دانی را مخیارما ت. می ندارگانشی با همسای قوی و داشتن رابطه ارانی با منافع ای مخالفتچيما ه"

. ردي عراق مورد تهاجم قرار گی دوباره از سو1980 ري خواهد نظی قطعا نمرانی که امي کنیدرک م
اما ما . مي کنی مقبال استگانیما از حضور فعال همه همسا.  فعال خواهد بودگری بازکی رانی انیبنابرا
 ."مي دانی را خط قرمز مستهای و ترورني از مجرمتیحما
 کند که واشنگتن و تهران ی میدواري که در عراق وجود دارد اظهار امیاشاره به مشکالت متعدد با یو

 یآقا. ردي صورت گشي گفتگوها قرار بود ماهها پنیا.  کشور شوندنی بر سر امي مستقیوارد گفتگو
 :  کندی می مذاکرات خوددارنی افتادن اقی از پاسخ روشن درباره علت به تعویجفر

 ."  دشوار بوداري مذاکرات بسنی ای که سازماندهمی گویفقط م.  شوماتيانم وارد جزئ تویمن نم"
 صلح و ثبات در عراق، عمال ی نگرانند که با کمک به برقراررانی ای اسالمی جمهوری از مقام هایبرخ

 در ی جفریآقا.  باز گذاشته شودرانی حمله به ای براییکای هزار سرباز آمر150باعث شوند دست 
 : گويدی میکنش به اين نگرانوا
 شانیرا آزاد خواهد کرد تا اوال به خانه ها) یآمريکاي( هزار سرباز 150" ايران به ثبات عراق کمک کند اگر

 حمله رانی خواستند به ای هزار سرباز م150اگر آن . بازگردند و دوما صلح و ثبات منطقه را حفظ کنند
 ی ما تنها خواستار زندگمی نداررانیا به تهاجم به یلی تماچي ما ه. کار را کرده بودندنیکنند مدتها قبل ا

 ." هستزي به نفع آنها ننی و امي هستانيرانی با ازيمسالمت آم
 را رانی در قبال اکای آمراستياو س. ستي نرانی حکومت در اريي بدنبال تغکای آمردی گوی می جفرمزيج
 : دهدی محي توضنيچن
 مي تا حکومت را قانع کنمي موجود استفاده کنی است که از همه ابزارهانی ارانی ما در قبال ااستيس"

 و رانی مردم ای در منطقه شده برای ثباتی هستند که موجب بیی رفتارهانهایا. رفتار خود را عوض کند
 رانی امي خواهیما م.  بر هستندنهی هزی و توسعه اقتصادیتي منطقه از نظر ثبات امنی کشورهاریسا

 ." ونددي بپی جهانبه جامعه
 افتي از رهتی حکاکاستی در وزارت خارجه آمررانی امي تیاستگزاري که مسئول سی جفرمزي جاظهارات
 .  داردرانی در قبال ای اانهیواقعگرا

 از جمله پنتاگون وزارت دفاع یگریمراکز د. ستي نرانی در مورد ارندهي گمي وزارتخانه تنها نهاد تصمنی ااما
 پنتاگون نی حمله به عراق اانیدر جر.  دارندکای آمری هااستي سیري در شکل گی مهم سهمزي نکایآمر

 ی در پنتاگون براراي که اخرانی شود در اداره ایگفته م.  بودرندهي گمي از وزارت خارجه تصمشيبود که ب
 تي از هواداران و طراحان جنگ در عراق مشغول فعالی شده برخسي تاسرانی در مورد ایاستگذاريس

 . هستند
 تای نهاگری دی حاکم بر منطقه از سوی هاتي و واقعطی و شراکسوی از کای مراکز قدرت در آمراني متعامل

 به سمت واقع شتري که روز به روز بیاستي واشنگتن در قبال تهران خواهد بود ساستي کننده سنييتع
  . رودی مشي پییگرا
  

 وانگليس درباره ايران انسهنويس قطعنامه پيشنهادي آلمان، فر متن آامل پيش
  ٢٠٠۶  اکتبر30 -١٣٨۵  آبان8ه دوشنب

 عليه  رود آه پنج عضو دايمي شوراي امنيت و آلمان امروز بررسي مجدد پيش نويس قطعنامه انتظار مي
 . ايران را آه فرانسه، آلمان و انگليس تدوين گرانش هستند، آغاز آنند

هاي  رود شش آشور چانه زني شي نوشت آه انتظار ميبه گزارش ايسنا، خبرگزاري فرانسه در گزار
 . ها عليه ايران در دور جديد مذاآراتشان داشته باشند بسيار سختي را بر سر تحريم

رسد شوراي امنيت سامان ملل در بررسي اعمال تحريم عليه ايران دچار اختالف و چند  به نظر مي
آرد آه آمريكا مخالفتش را با آن و استثنايي آه اين پيش نويس را اروپا در حالي منتشر . دستگي است

. يي روسيه با تهران قايل شده اعالم آرده و متني سخت تر را خواستار است در مورد همكاري هسته
 . روسيه نيز مخالفتش با تحريم عليه ايران را اعالم آرده است

تن آامل اين پيش نويس را ، خبرگزاري ژاپني آيودو م)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 : منتشر آرده است آه براساس آن بندهاي مقدماتي به شرح زير است

 » 
 شوراي امنيت 

 را 2006 ژوييه 31 مورخ 1696 و قطعنامه 2006 مارس 29 مورخ S/PRST/15/2006 بيانيه رياست شورا، -
 . آند يادآوري مي

آند و حق آشورهاي  يي بار ديگر تاآيد مي هاي هسته ي سالح ي منع اشاعه  بر تعهدش بر معاهده-
يي با   آن معاهده براي توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته2 و 1هاي  عضو را مطابق با بند

 . شود اهداف صلح آميز بدون تبعيض يادآورمي
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 اتمي و المللي انرژي اش نسبت به بسياري از گزارشات مديرآل آژانس بين بارديگر بر نگراني جدي-
يي ايران آه از سوي  ي هسته ي برنامه المللي انرژي اتمي درباره هاي شوراي حكام آژانس بين قطعنامه

 . آند  شوراي حكام تاآيد ميGOV/14/2006مدير آل آژانس به آن گزارش شده از جمله قطعنامه 
ير آل شامل فهرستي از  مد2006   فوريه27آند آه گزارش  اش را از اين مساله اعالم مي  نگراني جدي-

يي ايران است از جمله موضوعاتي آه  مسايل به تعويق افتاده و نگراني نسبت به برنامه هسته
 نظامي را داشته باشد و آژانس قادر نيست نتيجه بگيرد آه هيچ مواد يا -يي  تواند بعدي هسته مي

 . يي اعالم نشده در ايران وجود ندارد فعاليت هسته
هايش  و يافته) GOV/27/2006( آوريل مدير آل آژانس 28اش نسبت به گزارش  نگراني جدي بار ديگر بر -

يي  ي هسته ي وجوه برنامه از جمله اينكه پس از سه سال تالشهاي آژانس براي روشن ساختن همه
آند و تاآيد  ها، هم چنان موضوع نگراني است تاآيد مي هاي موجود در ميزان آگاهي ايران، شكاف

هاي  ي تضمين نسبت به نبود مواد و فعاليت  آه آژانس قادر نيست در تالشهايش براي ارايهآند مي
 . يي اعالم نشده در ايران پيشرفت حاصل آند هسته

 31و ) GOV/38/2006 2006 ژوين 8هاي  آند آه همانطور آه در گزارش  با نگراني جدي خاطرنشان مي-
هاي مربوط به  ي فعاليت يران تعليق آامل و دايمي همهتاييد شده است، ا) GOV/53/2006 (2006اوت 

هاي   مطرح شده برقرار نكرده است و نيز گام1696ي  غني سازي و بازفرآوري را آنطور آه در قطعنامه
 1696ديگر مورد درخواست شوراي حكام آژانس را برنداشته است، هم چنين به شروط قطعنامه 

 ضروري است، پايبند نبوده است و خودداري تهران از برداشتن شوراي امنيت و آنچه براي اعتمادسازي
 . آند ها را سرزنش مي اين گام

حل از طريق مذاآره آه تضمين  آند براهميت تالشهاي سياسي و ديپلماتيك براي يافتن راه  تاآيد مي-
 چنين آند آه يي ايران منحصرا داراي اهداف صلح آميز است و خاطر نشان مي ي هسته آند برنامه

يي است و از تداوم تعهد چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه،  ي هسته حلي به سود منع اشاعه راه
حل از طريق  ي اروپا براي يافتن راه ي عالي اتحاديه پادشاهي انگليس و اياالت متحده با حمايت نماينده

 . آند مذاآره استقبال مي
ريق پذيرش معيارهاي مناسب براي متقاعد ساختن ايران  مصمم به تاثير گذاشتن بر تصميماتش از ط-

 و مطالبات آژانس و نيز اتخاذ معيارهاي مناسب براي جلوگيري از توسعه 1696ي  به پايبندي به قطعنامه
يي و موشكي بالستيك اين آشور تا زماني  هاي هسته يي در ايران در حمايت از برنامه فناوري هسته

 .  دهد اهداف اين قطنامه بر آورده شده استاست آه شوراي امنيت تشخيص
 . شود  شوراي امنيت را يادآور ميS/815/2006 و S/814/2006 اسناد -
آند و در اين راستا از تداوم شكست ايران  يي ايران مطرح مي ي هسته اي آه برنامه  از خطرات اشاعه-

 شوراي امنيت نگران است 1696امه در بر آوردن مطالبات شوراي حكام آژانس و پايبندي به شروط قطعن
و به ضرورت مسووليت نخستينش تحت منشور سازمان ملل براي پاسخگويي به تهديدهاي صلح و 

 . المللي واقف است امنيت بين
 آند   آن اتخاذ مي41آند و معيارهايي را تحت بند   تحت فصل هفت منشور سازمان ملل اقدام مي-

 : نامه به شرح زير استنويس قطع بندهاي اجرايي اين پيش
 : شوراي امنيت

هاي مورد درخواست شوراي حكام آژانس در  آند آه ايران بايد بدون تاخير بيشتر گام  تاآيد مي-1
ي   را بر دارد آه براي اعتمادسازي نسبت به ماهيت منحصرا صلح آميز برنامهGOV/14/2006ي  قطعنامه
 .  استهاي باقي مانده ضروري اش و حل پرسش يي هسته

گيرد آه در اين چارچوب ايران بايد بدون تاخير شروط پروتكل الحاقي را اجرا آند و   تصميم مي-2
معيارهاي شفاف ساز را آن طور آه مدير آل آژانس درخواست آرده اجرا آند؛ از جمله گزارش 

GOV/67/2006يابد و چنين   ميي پادمان و پروتكل الحاقي بسط  آه تا فراتر از مطالبات رسمي توافقنامه
هاي متعلق به نيروي  دسترسي به افراد و اسناد مربوط به اين روند، تجهيزات دو گانه، برخي آارگاه

اش  نظامي و اماآن تحقيق و توسعه آن طور آه ممكن است آژانس در حمايت از تحقيقات جاري
 . ويب آندخواهد فورا پروتكل الحاقي را تص درخواست آند را شامل شود و از ايران مي

هاي مربوط  ي فعاليت گيرد آه ايران بايد بدون تاخير بيشتر، همه  هم چنين در اين چارچوب تصميم مي-3
به غني سازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را تعليق آند يا مورد راستي آزمايي آژانس قرار 

 مربوط به آب سنگين را از جمله هاي ي پروژه گيرد آه ايران بايد آار بر روي همه گيرد و تصميم مي
 . آند، تعليق آند ساخت يك راآتور تحقيقاتي آه با آب سنگين آار مي

گيرد آه همه آشورها بايد معيارهاي الزم را اتخاذ آنند تا از تامين فروش و انتقال   تصميم مي-4
هاي  ند به برنامهتوا آوري آه مي مستقيم يا غير مستقيم تمامي اقالم، مواد، تجهيزات، آاال و فن

 مطرح شده و S/815/2006يي يا موشك بالستيك ايران منجر شود، از جمله آنهايي آه در اسناد  هسته
 زير 16ي مقرر شده در پاراگراف  آوري آه شوراي امنيت يا آميته نيز اقالم، مواد، تجهيزات، آاالها، و فن

بالستيك ايران منتهي شود، از طريق يي يا موشك  هاي هسته تواند به برنامه مشخص آند، آه مي
دار شان به ايران يا  ها يا هواپيماهاي پرچم هايشان يا استفاده از قايق آشورهاي سوم و يا از طريق ملت

 . براي استفاده و يا به نفع ايران جلوگيري آنند
ي هر گونه  رايهي آشورها بايد هم چنين معيارهاي الزم را اتخاذ آند تا از ا گيرد آه همه  تصميم مي-5

گري و ديگر خدمات و انتقال منابع و خدمات   واسطه گذاري، آمك يا آموزش فني، آمك مالي، سرمايه
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يي و موشك بالستيك ايران يا ارايه فروش و انتقال يا ساخت اقالم  هاي هسته مالي مربوط به برنامه
 . به ايران جلوگيري آند باال 4هاي مشخص شده در پاراگراف  مواد تجهيزات آاالها و فناوري

   باال نبايد در جايي اعمال شود آه آميته5 و 4گيرد آه معيارهاي تحميل شده در پاراگراف   تصميم مي-6
ي چنين موارد  آند آه چنين تامين فروش، انتقال يا ارايه در ابتدا و يا بر مبناي مورد به مورد مشخص مي

يي و  هاي هسته حساس ايران در حمايت از برنامههاي  هايي به وضوح به توسعه فناوري يا آمك
ي غذا،  ها يا آمكي در زمينه شود، از جمله در جايي آه چنين آيتم موشكي بالستيك ايران منجر نمي

 . آشاورزي، پزشكي و ديگر اهداف بشري است
ن موارد ي آشورها بايد معيارهايي را اتخاذ آنند آه براي جلوگيري از اي گيرد آه همه  تصميم مي-7

اند و نيز افرادي ديگر  ي اين قطعنامه مشخص شده ورود و يا انتقال افرادي آه در ضميمه: ضروري است
يي يا موشكي بالستيك ايران  هاي هسته اند آه در برنامه آه در شوراي امنيت و يا آميته مشخص شده

الم، آاالها، تجهيزات، مواد يا ي اق آند، از جمله از طريق مشارآت در تهيه مشغولند يا از آن حمايت مي
 باال مشروط بر آنكه هيچ چيز در اين پاراگراف نبايد 4فناوري مشخص شده تحت معيارهاي پاراگراف 

 . آشوري را ملزم آند تا از ورود اتباع خود به قلمرواش جلوگيري آند
عمال شود آه آميته بر  باال نبايد در جايي ا7گيرد آه معيارهاي تحميل شده در پاراگراف   تصميم مي-8

دهد آه چنين مسافرتي بر مبناي نياز بشري از جمله الزام مذهبي  مبنايي مورد به مورد تشخيص مي
گيرد آه وجود يك استثنا به پيش بردن اهداف  توجيه پذير است يا در جايي آه آميته نتيجه مي

 . آند  حاضر آمك مي ي قطعنامه
هاي مالي و منابع اقتصادي آه در  ها، ديگر سرمايه ايد فورا بودجهگيرد آه همه آشورها ب  تصميم مي- 9

اين مواردي است . قلمرو شان را در تاريخ تصويب اين قطعنامه و يا در هر زماني پس از آن مسدود آنند
هايي است آه در اين ضميمه ذآر شده است و نيز  آه متعلق به و يا تحت آنترل اشخاص و يا شرآت

يي يا موشكي  هاي هسته هايي آه شوراي امنيت و يا آميته مطرح آرده در برنامه آن افراد و شرآت
هايي آه از جانب آنها  آند، و يا اشخاص و شرآت بالستيك ايران مشغولند و يا مستقيما به آن آمك مي

ه گيرد آه هم و يا به دستور آنها اقدام مي آنند، از جمله از طريق ابزارهاي غير قانوني و تصميم مي
ي مالي يا منابع اقتصادي  آشورها بايد تضمين آنند آه از در دسترس قرار دادن هر گونه بودجه، سرمايه

هايي آه در قلمروشان قرار دارند به و يا براي  به وسيله اتباع شان و يا هر گونه اشخاص يا شرآت
 . شود ها جلوگيري مي منفعت اين اشخاص و شرآت

هاي مالي يا  ها و ديگر سرمايه  باال در مورد بودجه9اي تحميلي پاراگراف گيرد آه معياره  تصميم مي-10
 : شود اش تشخيص دهند ، اعمال نمي منابع اقتصادي آه آشورهاي مربوطه يكي از موارد زير را درباره

ي مواد غذايي، اجاره يا رهن، پزشكي و معالجه  براي مخارج بنيادي از جمله پرداختن هزينه: الف
يي و  هاي منطقي حرفه ماليات، حق بيمه، مخارج خدمات عمومي يا منحصرا پرداخت اجرتدارويي، 

هاي خدماتي  ها يا هزينه ي خدمات حقوقي، يا اجرت هاي به بارآمده ي مربوط به ارايه استرداد هزينه
هاي مالي و منابع اقتصادي پس  هاي مسدود شده ديگر سرمايه مطابق با حقوق ملي براي حفظ بودجه

ي دسترسي به  ي قصد آنكه در جاي مناسب اجازه از اعالم از سوي آشورهاي مربوط به آميته درباره
هاي مالي و يا منابع اقتصادي و در نبود تصميم نفي آميته ظرف پنج روز  ها، ديگر سرمايه چنين بودجه

 . يي داده شود آاري از زمان چنين اعالميه
هايي از سوي آشورهاي مربوط به  روط برآن آه چنين حسابالعاده ضروري مش براي حسابهاي فوق) ب

 . آميته اعالم شود و از سوي آميته تصويب شود
هاي  ها، ديگر اندوخته موضوع حق تصرف و يا قضاوت قضايي، اجرايي قرار گرفته باشد آه در آن بودجه) ج

ر رود مشروط بر آنكه آن مالي و منابع اقتصادي ممكن است براي برآوردن آن حق تصرف يا قضاوت به آا
ي آنوني آغاز شده باشد و به نفع يك شخص يا شرآت آه  حق تصرف يا قضاوت پيش از تاريخ قطعنامه

 .  باال مطرح شد نباشند و ازسوي آشورهاي مربوطه به آميته اطالع داده شده باشد9 و 7در پاراگراف 
 9هايي آه متعاقب شروط پاراگراف  بگيرد آه آشورها ممكن است اجازه دهند به حسا تصميم مي) 11

هايي مقتضي تحت قراردادها  ها و پرداخت اند، سود و يا درآمد مقتضي آن حساب باال مسدود شده
ها هدف شروط اين قطعنامه قرار گرفتند افزوده  توافقات يا الزاماتي آه پيش از آن تاريخ آه آن حساب

 . همچنان هدف آن شروط باشد و مسدود بماندشود مشروط بر آنكه چنين سود، درآمد و پرداختي 
 باال نبايد مانع شود يك شخص يا شرآت در نظر گرفته 9گيرد آه معيارهاي پاراگراف   تصميم مي-12

شده، تحت قراردادي به طور مقتضي پرداخت هزينه آند آه اين قرارداد پيش از قرار گرفتن چنين شخص 
 : روط بر آنكه آشورهاي مربوط تشخيص دهند آه يا شرآتي در فهرست اجرايي شده باشد؛ مش

ها، آمك ، آموزش، آمك مالي،  آوري قرارداد به هيچ اقالم ، مواد، تجهيزات، آاالها، فن) الف 
اين ) ب. شود  باال مربوط نمي5 و4هاي  گري و خدمات اشاره شده در پاراگراف گذاري، واسطه سرمايه

 9تقيم به و يا براي نفع يك شخص يا شرآت آه در پاراگراف پرداخت هزينه به طور مستقيم يا غير مس
ي، در  ي قصد دادن اجازه باال در نظر گرفته شده نيست و پس از اطالع آشورهاي مربوط به آميته درباره

هاي مالي ديگر و يا منابع اقتصادي اين هدف و در  ها، سرمايه جايي آه مناسب باشد، آزاد آردن بودجه
يي صورت  منفي از سوي آميته ظرف پنج روز آاري از مطرح شدن چنين اطالعيهفقدان يك تصميم 

 گيرد  مي
المللي انرژي اتمي و يا تحت  گيرد آه آمك ارايه شده به ايران از سوي آژانس بين  تصميم مي-13

ي غذا، آشاورزي، پزشكي يا ديگر اهداف بشردوستانه باشد يا درجايي  حمايت آن بايد فقط در زمينه

www.iran-archive.com 



شد آه براي اعمال استانداردهاي ايمني ضروري باشد به استثناي جايي آه چنين همكاري به با
هايي مربوط شود آه آژانس بين المللي انرژي اتمي يا شوراي امنيت از ايران خواسته است آن  فعاليت

 . را تعليق و يا در آن تجديد نظر آند
هاي  يي غير نظامي بوشهر و به شرط آنكه فعاليت  در رابطه با ساخت واحد اول نيروگاه برق هسته- 14

 روز پس از انجام به آميته اطالع داده شود 10زير، ظرف ) د(تا ) الف(مطرح شده در زير پاراگراف هاي 
 گيرد آه  تصميم مي

 نبايد براي تامين اقالم، مواد، تجهيزات، آاالها و فن آوري و 5 و4معيارهاي تحميل شده در پاراگراف ) الف
گري يا ديگر خدمات و  گذاري، واسطه ا براي فراهم آردن همكاري فني يا آموزشي، آمك مالي، سرمايهي

ها به طورمستقيم به  انتقال منابع مالي مربوط به ساخت واحد اول بوشهر به آار رود آه در آنجا اين
 . شود ي فدراسيون روسيه فراهم مي وسيله

بايد در جايي به آار رود آه چنين سفرهايي مستقيما ميان ايران  باال ن7معيارهاي تحميلي پاراگراف ) ب
 . و فدراسيون روسيه انجام ميگيرد آه براي ساخت واحد اول بوشهر ضروري است

هاي مالي يا منابع اقتصادي آه از  ها ديگر سرمايه  باال نبايد براي بودجه9معيارهاي تحميلي پاراگراف ) ج
شود،  قابل پرداخت است و به ساخت واحد اول بوشهر مربوط ميسوي ايران به فدراسيون روسيه 

 . اعمال شود
 باال نبايد براي آمك فراهم شده به ايران آه فقط از سوي آژانس 13معيارهاي تحميلي پاراگراف ) د

 . شود اعمال شود المللي انرژي اتمي در رابطه با ساخت بوشهر فراهم مي بين
 13 و 9 ، 7، 5، 4وط به واحد اول بوشهر آه تحت معيارهاي پاراگاراف هاي مر ب تمامي ديگر فعاليت) ه

 . باال قرار دارد بايد پيشاپيش و يا به صورت مورد به مورد از سوي آميته تاييد شود
ي آشورها بايد آموزش و يا تعليم تخصصي اتباع ايراني را در قلمروهايشان  گيرد آه همه تصميم مي- 15

يي و موشكي ايران منتهي  هاي هسته هايي آه به برنامه شان و يا در رشته عي اتبا و يا به وسيله
شود، ممنوع آنند؛ مشروط بر آنكه هيچ چيز از اين پاراگراف نبايد يك آشور را مجبور آند اتباعش را  مي

 . از چنين آموزش و يا تعليمي محروم آند
ي شوراي امنيت را  يي اش يك آميته نامه  از قوانين موقت آيين28گيرد مطابق با قانون   تصميم مي-16

 : ي اعضاي شورا است تا وظايف زير را انجام دهد برقرار آند آه متشكل از همه
ات، هايي آه اقالم، مواد، تجهيز هايي آه در منطقه قرار دارند و آن از همه ي آشورها به ويژه آن) الف

اطالعاتي را در رابطه با اقداماتي آه از سوي . آنند  باال را توليد مي4آوري مربوط به پاراگراف  آاالها و فن
 اين قطعنامه انجام 15 و 9، 7 ، 5، 4ها براي اجراي آارآمد معيارهاي تحميل شده در پااگراف  آن
 . شد در خواست آننددهند و هر اطالعات بيشتري آه ممكن است در اين رابطه مفيد با مي
المللي انرژي اتمي اطالعاتي را در رابطه با اقدامات انجام گرفته از سوي  ي آژانس بين از دبيرخانه) ب

 اين قطعنامه و هر اطالعات بيشتري آه ممكن 13آژانس براي تحقق آارآمد معيارهاي تحميلي پاراگراف 
 . است در اين رابطه مفيد باشد، درخواست آند

 اين قطعنامه 15 و 9، 7، 5، 4ي معيارهاي تحميلي پاراگراف  ت مربوط به نقض هاي اظهار شدهج اطالعا
 . را بررسي و اقدام مناسبي براساس آن اتخاذ آند

 را بررسي و مبتني بر آن 14 و 10، 8، 6هاي  ها براي مستثني آردن چيزي در پاراگراف درخواست) د
 . تصميم گيري آند

 باالست 14آوري بيشتري را آه مخصوص به هدف پاراگراف  زات، آاالها و فناقالم، مواد، تجهي) ه
 . مشخص آند

 باالست، مشخص 9 و 7هاي  افراد و يا شرآت هاي بيشتري را آه هدف معيارهاي تحميلي پاراگراف) و
 . آند
 هايي را ترويج دهد آه ممكن است براي تسهيل اجراي معيارهاي تحميلي اين قطعنامه خط مشي) ز

هايي در خواست از آشورها براي فراهم آردن اطالعات ممكن  ضروري باشد و در چنين خط مشي
 مطرح شد را دارد و يا هر 9 و 7هاي  ي اين آه چرا هر فرد و يا شرآتي اعتباري آه در پاراگراف درباره

 . آند گونه اطالعات براي شناسايي را مطرح مي
هايش  آارش به شوراي امنيت گزارش دهد و مالحظات و توصيهي   روز يك بار درباره90دست آم هر ) ح

 .  باال ارايه آند15 و 9 ، 7، 5، 4هاي  هاي تقويت آارايي معيارهاي تحميلي پارگراف ي راه را به ويژه درباره
 باال در صورتي آه آامل باشد پايبندي ايران به 3 اين اعتقاد را دارد آه تعليق مطرح شده در پاراگراف -17
آند و به  ازمايي مي المللي انرژي اتمي را راستي طالبات مطرح شده از سوي شوراي حكام آژانس بينم
يي ايران منحصرا  ي هسته آند برنامه شود آه تضمين مي  منتهي مي حل ديپلماتيك و از طريق مذاآره راه

 شكلي مثبت براي المللي را براي آار آردن به ي بين آميز است و بر تمايل جامعه داراي هدف صلح
ي  آند مطابق با شروط باال ايران را به تعامل رويارويي جامعه حلي تاآيد مي رسيدن به چنين راه

آند آه چنين تعاملي به نفع ايران  آند و تاآيد مي المللي انرژي اتمي ترغيب مي المللي و آژانس بين بين
 . خواهد بود

دات چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، پادشاهي  ايران را به ويژه به پرداختن به پيشنها- 18
آند آه اين پيشنهاد در  ي اروپايي ترغيب مي ي عالي اتحاديه انگليس و اياالت متحده با حمايت نماينده

ي روابط و همكاري با ايران   براي فراهم آردن ترتيبات جامع بلند مدتي آه توسعه1696ي  قطعنامه
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ي هسته  آميز برنامه المللي نسبت به ماهيت منحصرا صلح  و ايجاد اعتماد بينمبتني بر احترام دو جانبه
 . دهد، مورد تاييد قرار گرفت يي ايران را اجازه مي

آند از  آلمللي انرژي اتمي بار ديگر تاييد مي ي اختيار روند آژانس بين اش براي تقويت دوباره بر اراده) 19
 . آند رژي اتمي حمايت ميالمللي ان ژانس بين نقش شوراي حكام آ

ي مسايل  طرفانه براي حل همه يي و بي هاي حرفه اش را به سبب تالش مدير آل آژانس و دبيرخانه
آژانس براي  آند، بر ضرورت تداوم فعاليت  باقي مانده در ايران در چارچوب آژانس، تحسين و ترغيب مي

 . آند يي ايران تاآيد مي ي هسته ي مربوط به برنامه ي مسايل باقي مانده روشن ساختن همه
ي  ي اين آه آيا ايران تعليق آامل ودايمي همه  روز گزارشي را از مدير آل آژانس درباره30 ظرف -20

ي  ي روند پايبندي ايران به همه هاي ذآر شده در اين قطعنامه را برقرار آرده يا خير و نيز درباره فعاليت
خواهد تا  ي شروط اين قطعنامه مي اش به همه انس و پايبنديهاي مورد درخواست شوراي حكام آژ گام

 . اش ارايه شود به شوراي حكام و به موازات آن شوراي امنيت براي مالحظه
آند بايد اقدامات ايران را تحت بازنگري مستمر قرار دهد و بايد براي بازنگري مناسب بودن   تاييد مي-21

جمله تقويت، تغيير، تعليق و يا رفع معيارها آن طور آه ممكن معيارهاي مطرح شده در اين قطعنامه از 
 . است در راستاي پايبندي ايران به شروط اين قطعنامه الزم باشد، آمادگي داشته باشد

آند مبني بر اين آه در صورتي آه ايران به اين قطعنامه پايبند نبود معيارهاي   قصدش را اعالم مي-22
 فصل هفت منشور سازمان ملل تصويب آند تا ايران را به پايبندي به 41مناسب بيشتري را تحت بند 

آند آه تصميمات بيشتري مورد نياز خواهد بود اگر  اين قطعنامه و مطالبات آژانس ترغيب آند و تاآيد مي
 . آه چنين معيارهاي بيشتري ضروري باشد

اين قطعنامه پايبند باشد، ضرورتي آند آه چنين معيارهاي بيشتري در صورتي آه ايران به   تاييد مي-23
 . نخواهد داشت

  ».گيرد آه همچنان موضوع را پيگيري آند  تصميم مي-24
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

ي االنفال امروز  ي صدام و شش تن از همدستانش در ارتباط با پرونده ي محاآمه نوزدهمين جلسه
  . از سر گرفته شد) دوشنبه(

  ٢٠٠۶  اکتبر30 -١٣٨۵  آبان8ه دوشنب
ي تلويزيوني الجزيره، اين جلسه با حضور  به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . متهمان و هيات دفاع صدام در حال برگزاري است
ل اي هيات دفاع در جلسات دادگاه االنفا هاي چند جلسه خليل الدليمي، رييس هيات دفاع نيز به تحريم

  . پايان داده و به همراه برخي ديگر از وآال در دادگاه حضور يافت
صدام و همدستانش به ارتكاب جنايات جنگي و آشتار دسته جمعي آردها در حمله به روستاهاي 

 روستا منجر شده محاآمه 4500 هزار آرد و ويراني 1800آردنشين عراق آه به آشته شدن بيش از 
  . شوند مي

ي  اي به رييس هيات عالي قضايي عراق از اين هيات خواست تا صدور حكم پرونده هصدام نيز طي نام
  . الدجيل را آه قرار بود پنج نوامبر صادر شود، به تاخير بيندازد

اي اعالم آرد آمار آشته و مجروحان انفجار بمب در  از سوي ديگر وزارت آشور عراق با صدور بيانيه
  .  زخمي رسيد60 آشته و 30ران جوياي آار عراقي بود به ميدان شهرك صدر آه محل تجمع آارگ

ي شهرك صدر بارها با شبه نظاميان گروه صدر  اين در حالي است آه نيروهاي آمريكايي با محاصره
  . اند درگير شده

  . ترين ماه براي سربازان آمريكايي در عراق اعالم آرد وزارت دفاع آمريكا، پنتاگون نيز ماه اآتبر را مرگبار
 سرباز آمريكايي در ماه اآتبر در درگيري با شبه نظاميان و اعضاي 100بر اساس اين گزارش حدود 

  . اند تشكيالت القاعده در بغداد و ديگر شهرهاي عراق آشته شده
ها جهت تاثيرگذاري بر روند  پنتاگون دليل افزايش حمالت عليه نيروهاي آمريكايي را تالش تروريست

  . اي آنگره اعالم آرد انتخابات ميان دوره
گري انگليس در بصره به داليل  ي ديلي تلگراف نيز در گزارشي از خروج اآثر آارمندان آنسول روزنامه

  . امنيتي خبر داد
اي به ساختمان  هاي امنيتي به دليل حمالت مداوم خمپاره بر اساس ارزيابي: اين روزنامه نوشت

   .گري خارج آردن آارمندان ضروري است آنسول
برخي از . رسد  تن مي200گري از جمله محافظان به  بر اساس اين گزارش تعداد آارمندان اين آنسول
ي جاري عراق را ترك  رود تعداد بيشتري از آنها طي هفته اين آارمندان از عراق خارج شده و انتظار مي

  . آنند
براثر انفجار خودروي : اداز سوي ديگر خبرگزاري شينهوا به نقل از يك افسر پليس عراقي گزارش د

ي حارثيه در غرب بغداد سه تن آشته و پنج تن  گذاري شده در نزديكي بيمارستان الجيبه در منطقه بمب
  . ديگر زخمي شدند

ي  هاي عراق در منطقه وزارت آشور عراق اعالم آرد دآتر عصام الراوي، رييس انجمن اساتيد دانشگاه
  . يش هدف قرار گرفته و آشته شدداوودي واقع در غرب بغداد در خودرو
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شوراي امنيت سازمان ملل  گفت، آشورش قصد دارد از) دوشنبه(ي عراق امروز  وزير امور خارجه

  .سال ديگر تمديد آند بخواهد تا مجوز حضور نيروهاي تحت آمريكا در عراق را براي يك
  ٢٠٠۶  اکتبر30 -١٣٨۵  آبان8ه دوشنب

از خبرگزاري رويتر، هوشيار زيباري، وزير امور  به نقل) ايسنا(ايران به گزارش خبرگزاري دانشجويان 
ي سوريه موافقت  رويتر گفت آه وليد المعلم، وزير امور خارجه ي عراق هم چنين به خبرگزاري خارجه

  .نوامبر به بغداد سفر آند آرده آه احتماال در ماه
 است 2003ق پس از حمله آمريكا در سال عرا اين سفر آه اولين سفر يك وزير سوري به: زيباري گفت

  .خواهد بود يك آزمون تامين آننده براي رويكرد سوريه
هايي داشتند به طوريكه آمريكا  عراق جرو بحث ي گذشته بر سر امنيت در بغداد و واشنگتن طي هفته

نترل آافي روي ها نيز تاآيد داشتند آه به دليل نبود آ عراقي خواستار اقدام عراق در اين خصوص بود و
  .اين زمينه بسته است نيروهاي خود دستانشان در
علني ولي بر سر هدف نهايي دستيابي به يك  هاي به رغم اين جر و بحث: زيباري در اين باره گفت

اختالفي وجود ندارد و نيروهاي تحت امر آمريكا براي امنيت  عراق فدرال، با ثبات، دموآراتيك و متحد هيچ
  .آشور بمانند يد در اينآنوني عراق با
حضور اين نيروها احتياج است و در حال حاضر حضور  ما معتقديم هنوز به: ي عراق افزود وزير امور خارجه

  .و ثبات عراق و منطقه ضروري است نيروهاي چند مليتي براي تضمين امنيت
تي بيشتري را از اين هاي امني سهم خود مسووليت البته دولت عراق قصد دارد به: زيباري تصريح آرد
  .نيروها تحويل بگيرد

حضور نيروهاي تحت امر آمريكا در عراق است   شوراي امنيت آه در حقيقت مجوز1937مهلت قطعنامه 
  .رسد به پايان مي)  دي10( دسامبر 31

  .اين قطعنامه خواهد بود زيباري در اين خصوص گفت آه عراق به دنبال تمديد
  

 نسبت به توافق ميان جورج بوش و نوري مالكي بر سر طرح جدول زماني معاون رييس جمهور عراق
  . هاي امنيتي عراق ابراز خرسندي آرد براي اصالح سيستم

  ٢٠٠۶  اکتبر30 -١٣٨۵  آبان8ه دوشنب
به نقل از خبرگزاري آويت، طارق الهاشمي، معاون رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

توافق جورج بوش، : زاد، سفير آمريكا در عراق اظهار داشت از نشستي با زلماي خليلجمهور عراق بعد 
ي آغازي براي ايجاد اطمينان ميان  جمهور آمريكا و نوري مالكي، نخست وزير عراق نقطه رييس
  . هاست عراقي

ريسم و تكيه ي امنيتي عراق، تعهد دولت نسبت به مبارزه با ترو اين توافق در راستاي مساله : وي افزود
 زماني براي اصالح سيستم هاي امنيتي وابسته به وزارت آشور و دفاع  بر طرحي روشن مرتبط با جدول

  . است
اين : هاي تروريستي نيست، تصريح آرد هاشمي با بيان اينكه خطر شبه نظاميان آمتر از خطر گروه

اين توافق در واقع دولت . توافق در صورتي آه به اهداف واقعي و صحيح نزديك نشود، آافي نيست
  . دهد مالكي را در محك آزمايش واقعي قرار مي

ها و آدم  معاون رييس جمهور عراق نسبت به اينكه اين توافق منجر به پايان دادن آشتارها، شكنجه
  . ها در بغداد شود، ابراز اميدواري آرد ربايي

هايش عمل  دفاع از خود به مسووليتها قبل از  وي از دولت خواست تا به منظور حفظ امنيت عراقي
  . آند

اقدامات مالكي :  نيز به نقل از مسووالن نزديك به دولت عراق نوشت-چاپ عربستان-ي الوطن  روزنامه
ي بعد از توافق با آمريكا به جلب حمايت مراجع ديني به منظور پايان اختالفات شيعيان جنوب  در مرحله

هايي به آشورهاي همجوار براي آسب  ي زندانيان و اعزام هياتسازي طرح صلح ملي، آزاد عراق، فعال
  . ها اختصاص خواهد داشت حمايت آني

اعضاي پارلمان عراق نيز نسبت به توافق ميان بغداد و واشنگتن براي حل و فصل اوضاع امنيتي ابراز 
  . يار جدي استهايش در قبال دولت عراق بس دولت آمريكا در اجراي وعده: اميدواري آردند و افزوند

  . در عين حال جناح صدر نيز نسبت به اجراي سناريوي جنگ اسراييل عليه لبنان در عراق هشدار داد
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   آبان8:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  اکتبر30 -١٣٨۵  آبان8ه دوشنب

رش های خود از ابراز نگرانی نمايندگان مجلس از روزنامه های امروز صبح تهران در گزا:بی بی سی
تصميم های شتابزده و کارشناسی نشده دولت خبر داده، از مخالفت چند تن از خانم های جناح 

محافظه کار با کنترل جمعيت نوشته اند، انتقادهای خود از تصميم ناگهانی دولت برای تعطيالت سه روز 
 گزارش آغاز اخراج افغان های غيرمچاز از کشور و آلودگی شديد پايان هفته گذشته را مطرح کرده اند و

  . هوا در چند منطقه تهران را نيز درج کرده اند
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 خبر داده که رييس جمهوری عراق هفته آينده از ايران ديدار و با مقامات عالی رتبه دولتی  ايرانروزنامه
  . مالقات خواهد کرد

طلبانه  های جنگ  سبت نوشته در زمانی که سياست  در سرمقاله خود به همين منااعتماد ملی
کاران آمريکايی شکست خورده و مقامات آمريکايی خواستار برقراری آرامش ولو موقت و نسبی  محافظه

در عراق هستند، ماهها پس از منتفی شدن مذاکره ايران و آمريکا بر سر عراق، بار ديگر دست به دامان 
  . همتايان تهرانی خود را به دخالت ترغيب کننداند تا سياستمداران عراقی شده 

دعوت به مذاکره بر سر عراق، چه از سوی بوش و چه طالبانی، در چنين اعتماد ملی به نوشته 
های اعتباری خود بر روی ميز قماری  شرايطی دعوت از جمهوری اسالمی برای به بازی گرفتن کارت 

  .د بود است که برنده آن، در هر شرايطی واشنگتن خواه
 های جريان راست سنتی با   مريم بهروزی دبيرکل جامعه زينب از تشکلسرمايهبه نوشته روزنامه 

های تنظيم خانواده و کم بودن   نژاد مبنی بر لزوم کنار گذاشتن سياست دفاع از اظهارات محمود احمدی
  . عنوان کرد" استراتژی"دو فرزند برای هر خانواده اين سياست ها را يک 

ها پيش سياستی را برای پايين نگاه   گفته جمهوری اسالمی از سالسرمايهنم بهروزی به نوشته خا
داشتن جمعيت کشور اتخاذ کرد که حتی مورد تقدير يونسکو هم واقع شد اما در شرايط کنونی به نظر 

  . رسد که بايد در اين سياست ها تجديد نظر شود می
 ها در زمينه  لی انقالب فرهنگی هم تصريح کرده که خانواده گزارش داده که يک عضو شورايعاسرمايه
های ايرانی هم دوست دارند تا  های تنظيم خانواده تابع تصميمات دولت هستند و تمام خانواده  سياست

  . تر داشته باشند ای گرم تر و صميمی  با برخورداری از تعداد بيشتری فرزند، خانواده
 قول فاطمه رهبر عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی درخصوص  از اعتماددر همانحال، روزنامه

جمهوری عنوان شده خاطر نشان کرده ايشان در حد شوخی بحث  افزايش جمعيت که از سوی رييس 
  . افزايش جمعيت را مطرح کردند

 در گزارش مفصلی ابعاد مختلف تعطيالت روزهای پايانی هفته گذشته را بررسی کرده و کارگزاران
شته اعالم تعطيالت غيرمترقبه توسط دولت در هفته گذشته که سبب به هم خوردن بسياری از نو

برنامه ريزی های مردم، مختل شدن سيستم بانکی و وارد آمدن زيان اقتصادی به کشور شد واکنش ها 
و نارضايتی های بسياری را به همراه داشت و بسياری از مردم معتقد بودند اين تعطيالت از نظر 

اقتصادی توجيه پذير نيست و مسئووالن دولتی بايد پاسخگوی چنين تصميمات خلق الساعه و عواقب 
  . آن باشند

 مجلس محور اصلی تذکرات کتبی نمايندگان در جلسه ديروز به موضوع تعطيالت همبستگیبه گزارش 
 رييس جمهوری  نفر از نمايندگان در تذکری از١۵پيش بينی نشده اخير توسط دولت اختصاص داشت و 

به عقيده . خواستند از تصميمات خلق الساعه و غيرکارشناسی نظير تعطيالت غيرمترقبه اجتناب کند
اين نمايندگان تصميمات غيرکارشناسی و بدون برنامه ريزی منجر به اخالل در نظام اقتصادی کشور و 

  .سردرگمی و نارضايتی مردم خواهد شد
س مرکز پژوهش های مجلس هم ابراز عقيده کرد که تعطيالت  احمد توکلی رييهمبستگیبه نوشته 

  . اخير از نظر اقتصادی مضر بود و از نظر اجتماعی چون بدون اطالع قبلی بود مردم را به دردسر انداخت
 درباره تعطيلی نامنتظر از زبان عباس عبدی روزنامه نگار نوشته شده کارگزاراندر بخشی از گزارش 

 درآمدهای مستقل نفتی از ماليات و در نتيجه توليد بی نياز باشد، طبيعی وقتی حکومتی متکی به
  .  روز هم تاثيری بر درآمدها و پرداخت های آن ندارد٣٠ روز با ٣است که تعطيلی 

 به نوشته کارگزاران تاکيد کرده مطمئن باشيد که توليد نفت و سالمسردبير روزنامه توقيف شده 
طيل نشده و چاه های نفت چون گذشته در حال فوران است، زيرا خزانه صادرات آن در اين سه روز تع

نيازمند آن است اما اگر بخش خصوصی در اين سه روز ضرر کنند و امکان روابط بازرگانی و اقتصادی آن با 
! فقط به يک روز محدود شود، چه باک) از پنج شنبه قبل تا دوشنبه آينده( روز گذشته ١٠جهان طی 

 و از شر اين جماعت پولدار و سرمايه دار راحت می شوند و اينطوری خودبه خود ضعيف بهتر هم هست
  .می شوند و نيازی به افشاگری عليه آنان نيست

 خبر داده که از روز شنبه طرح اخراج کارگران غيرقانونی افغان از کشور به طور رسمی به همبستگی
روی انتظامی، دادستانی، وزارت بازرگانی و وزارت اجرا درآمده و گروه هايی متشکل از وزارت کشور، ني

 هزار نفر از اتباع غير ۵٠٠کار مجريان اين طرح هستند که قرار است بر اساس آن تا پايان امسال، 
  . قانونی افغان از ايران اخراج شوند

فته  نوشته دولت انتظار دارد که اين طرح، در کاهش نرخ بيکاری کشور موثر باشد و به گکارگزاران
اين در حالی .  هزار فرصت شغلی تا پايان امسال به وجود خواهد آمد۴٠٠ تا ٣٠٠مسئوالن وزارت کار، 

است که کارگران افغان در ايران ادعا می کنند که تن به مشاغل سطح پايين و سختی داده اند که 
ه اين نوع کارها نداشته شايد گروه های تحصيلکرده بيکار ايرانی قادر به انجام آن نباشند و يا تمايلی ب

  .باشند
 سعيد حجاريان مدير روزنامه توقيف شده  اعتماد ملیهمزمان با افزايش انتقادات از دولت به نوشته

 های ايدئولوژيک به   گفته است بايد برای مبارزه با دولت ايدئولوژيک آماده شد چرا که دولتصبح امروز
خواهد در ضمير مردم تصرف کند و در عرصه خصوصی  می سازی تمايل دارند يعنی اينکه دولت   يکسان 

   . مردم دخالت کند و برايش کافی نيست که مردم فقط ظواهر شرعی را رعايت کنند
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به سمت " دولت دينی" گفته نگرانم که در ايران تحت عنوان  اعتماد ملیآقای حجاريان به نوشته
 عوارضی شويم که اتحاد شوروی و حزب بعث دولت ايدئولوژيک پيش برويم و خواه ناخواه دچار همان

  .شد
  

  هفتم آبان:  ايرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶  اکتبر29 -١٣٨۵  آبان7ه یکشنب

روزنامه های صبح امروز تهران با گزارش ازدحام وسيع مردم در برابر بانک ها در اولين روز :بی بی سی
گمانه زنی هائی . ز تصميم دولت ادامه داده اندبعد از تعطيالت غير منتظره عيد فطر به انتقادهای خود ا

درباره واکنش شورای امنيت نسبت به پرونده هسته ای ايران، تعليق فعاليت های فوتبال ايران توسط 
فدراسيون جهانی فوتبال و اعالم آلوده بودن يک روستای شمال کشور به مواد راديو اکتيو، از جمله ديگر 

  .مطالب اين روزنامه هاست
 در يک گزارش اختصاصی خبر داده که فدراسيون فوتبال آسيا تهديد خود را به اجرا در آورده و ده نوآين

مسابقات خارجی تيم فوتبال ايران را به حالت تعليق در آورده و به جای ايران از تيم سوريه دعوت کرده 
  . تا در مسابقات منطقه ای شرکت کند

تهديد دو ماه قبل فدراسيون حهانی فوتبال بود که در اعتراض به تعليق فعاليت های خارجی فوتبال ايران 
  .دخالت معاون رييس جمهور ايران در برکناری رييس فدراسيون فوتبال کشور رخ داده است

دو روز بعد از تعطيالت سه روزه ای که همزمان با عيد فطر به تصميم دولت در سراسر کشور به اجرا در 
 انتقاد از اين تصميم ادامه داده و از جمله گزارش هائی درباره ازدحام روز آمد، روزنامه های تهران به

  .گذشته در برابر شعبه بانک ها چاپ کرده اند که نارضايتی مردم را نشان می دهد
 نوشته که مخبر کميسيون اجتماعی مجلس گفته است که به بهانه افزايش تعطيالت عيد آفتاب يزد

اين نماينده مجلس تاکيد کرده که در ايران تعطيالت نوروز جا .  را کاهش دادفطر نمی توان تعطيالت نوروز
افتاده و با وجود آن که چهار روز اعالم می شود اما عمال به سيزده روز افزايش می يابد و کاری برای آن 

  .نمی توان کرد
هش تعطيالت رسمی این روزنامه در عين حال از زبان سعيد ابواطالب نماينده تهران خبر داده طرح کا
  . کشور که مدتی قبل در مجلس تهيه شده بود، در داخل مجلس گم شده است

   به  نياز مبرم  که ها شد و افرادی  بانک  به  مشتريان  هجوم  باعث  چهارروزه  نوشته تعطيالت اعتمادروزنامه
   از آغاز به  قبل  ساعت  يک وغی و شل  ازدحام  داشتند از ترس  ضروری  بانکی  و يا عمليات  نقد داشته وجه

   در عمليات  اختالل  کار بانکها موجب  از آغاز به  پس  ازدحام  کردند و اين ها تجمع  بانک ها در مقابل کار بانک
  . شد بانکی
 که در شماره ديروز خود تنها روزنامه ای بود که از اقدام دولت در تعطيالت سه روزه عيد فطر کيهان

ود، امروز نوشت در حالی که مردم از اين اقدام دولت در اعالم تعطيلی راضی بودند اما تحسين کرده ب
در گزارش این روزنامه تاکيد شده که . روزنامه های مدعی اصالح طلبی به مخالفت با آن پرداختند 
 در حالی که قبال هم سابقه داشته و. بعضی روزنامه ها اين تصميم را فاجعه اقتصادی خوانده اند

  .هميشه با استقبال وسيع مردم روبرو شده است
 خبر داده که رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در يک جمع علمی خبر ازآلودگی رسالتروزنامه 

خاک يکی ازشهرهای شمالی کشوربه مواد راديو اکتيو داده و گفته است که جنس خاک اين 
 نام اين رسالتدر گزارش . طقه شده استشهرعناصراکتيويته دارد که باعث بروزسرطان درافراد آن من

اين اولين باری است که روزنامه ای در داخل کشور از آلودگی . شهر و استان مربوط ذکر نشده است
  . خاک منطقه ای از کشور به مواد اکتيو خبر می دهد

بهداشت از ، دو روز بعد از اظهار نظر رييس جمهور درباره کنترل جمعيت، وزير کيهانبه نوشته روزنامه 
ادامه برنامه های دولت برای کنترل جمعيت خبر داده و گفته برای حفظ سالمت مادر و کودک، فاصله 

  .گذاری سه تا پنج سال بين بارداری ها به خانواده ها توصيه می شود
، وزير بهداشت گفته که اجرای برنامه بهداشت باروری به طور طبيعی به کاهش زاد و کيهانبه نوشته 

  . منجر می شود و اين مسئله از سياست های اصلی وزارت بهداشت استولد 
  . توضيحات چند روز گذشته مانع از انتقاد وسيع کارشناسان از گفته های رييس جمهور نشده است

 کشور در مورد   اجرايی  مقام  در مقاله ای به قلم جعفر گالبی نوشته که اظهار نظر باالتريناعتماد
   تلقی  و ساده  اظهار نظر شخصی  را نبايد يک  ايران  برای  ميليونی١٢٠   ظرفيت  به اشاره و   جمعيت کنترل

   است  ای  اوليه  و روستاها ماده  کوچک  در شهرهای  اعالم  در مرحله  را حتی  فکری  چنين  اينکه کرد، چه
 و   پيوست  وقوع  به  از انقالب  پس  که  را آماده می کند، انفجاری  دوباره  انفجار جمعيتی  يک  مقدمات که

 تنها توانستند   کردند و با زحمت  جلوگيری  از تکرار آن  بسياری  و معنوی  مادی های  هزينه ها با صرف دولت
  . شوند  فايق  آن  از تبعات بر بخشی

ده و نوشته  در دومين شماره دوره جديد خود از سفر يک گروه آمريکائی به ايران خبر داايرانروزنامه 
 نفرند و ١۶هيئتی را برای ديدار از ايران روانه کرده که » حاميان پيام صلح برای دنيا « انجمن آمريکايی 

  . به مدت دو هفته در ايران حضور خواهند داشت
 در گزارشی انتقاد آميز نوشته که اين سفرها چراغ سبزهائی برای کنار جمهوری اسالمیروزنامه 

به . سط کسانی محسوب ميشود که زمينه آمدن چنين هيئت هائی را فراهم می کنندآمدن با آمريکا تو
پوشش هائی برای توجيه اينگونه سفرهاست و » حاميان پيام صلح « نظر اين روزنامه عناوينی از قبيل 
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اين گروه ها تحت اين پوشش با ماموريت های سياسی به کشورهای مورد نظر از جمله ايران سفر می 
  .کنند
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