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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(رژیم ایران و دولتهای بزرگ

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
 ' در چارچوب آژانسی حل مسئله هسته ای ايران برایآمادگ'

  ٢٠٠۶ آوريل 30 - ١٣٨۵  اردیبهشت 10 یکشنبه
 ی وزارت امور خارجه ايران گفته است اگر آژانس بين المللی سخنگو،ی آصفحميدرضا:بی بی سی

را با " ینهايت همکار" به پرونده ايران باشد، ايران آماده است که ی تنها مرجع رسيدگی اتمیانرژ
 .آژانس داشته باشد

 امنيت بفرستد و اين یشورا آه آژانس پرونده ايران را به یدر صورت:  در عين حال افزودی آصفیآقا
 خود با آژانس را تعريف ی در قبال ايران بگيرد، ايران متناسب با آن تصميمات همكاریهاي شورا نيز تصميم

 . آند  یو تنظيم م
اقدامات ما متناسب باعملكرد طرف مقابل است، درمقابل :  وزارت امور خارجه ايران گفتیسخنگو

 دهد و اگر طرف مقابل اقدام معقول آند، اقدام ايران  یمتناسب انجام ماقدامات راديكال، ايران اقدامات 
 . هم متناسب با آن خواهد بود

 روز يکشنبه، دهم ارديبهشت، در جلسه ی آصفی ايرنا، آقا،ی اسالمی جمهوری گزارش خبرگزاربه
از : " گفتیاتم ی انرژی خود با خبرنگاران ضمن اشاره به نامه جديد ايران به آژانس بين المللیهفتگ
 شود، ظرف سه هفته برنامه و تقويم ی که تصميم گرفته شود که پرونده ايران در آژانس بررسیروز

 ." با آژانس را ارائه خواهيم کردیهمکار
 بر ی اتمی انرژیالملل  مدير آل آژانس بين ،ی به محمد البرادعی در نامه ای الريجانی علپيشتر،
 .  ماندن پرونده در اين آژانس تاکيد کرده بودیود در صورت باق ايران به حل مسائل موجیآمادگ
 و یالملل  ايران صرفا در آژانس بين ی ا  آه موضوع هستهیدر صورت:  در اين نامه گفته بودی الريجانیآقا

 بماند، ايران آماده حل و فصل مسايل باقيمانده در چارچوب آخرين گزارش ی باقیا تحت پادمان هسته
 . استیالملل تحت قوانين موجود بين ٢٠٠۶  ل آژانس در ماه مارس جامع مديرآ

 تاکيد کرد که ی ايران در نامه خود به محمد البرادعی امنيت ملی عالی گزارش ايرنا، دبير شورابه
 مواد ی ايران تحت نظارت آژانس قرار داشته و همچنين تمامی ا ها و تاسيسات هسته  فعاليتیتمام

 آژانس قرار به و محاسی اظهار شده و مورد حسابرسی اتمی انرژ یالملل آژانس بين ايران به یا هسته 
 . گرفته است

 ضمن تاآيد بر اين نكته آه تهران همچنان به تعهدات خود تحت معاهده ،ی الريجانی ادامه نامه آقادر
 آژانس یه بازرسيها ادامیاين واقعيت را بايد در نظر داشت آه برا: پايبند بوده، آمده است " یت.یپ.ان"

 .  آامل وجود داردی آمادگیا تحت پادمان جامع هسته 
 ماندن يا ی در مورد باقی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی نيز در جلسه هفتگی آصفحميدرضا

 ی ايران از ان پی اسالمیاالن صحبت از آن نيست آه جمهور:  گفتی تیخروج ايران از معاهده ان پ
 . د يا نهشو  ی خارج میت

 ايران ی امنيت ملی عالی وزارت امور خارجه امور خارجه ايران و نامه دبير شورای از اظهارات سخنگوقبل
 ايران در گفتگو با ی اتمی معاون امور بين الملل سازمان انرژ،ی محمد سعيد،یبه محمد البرادع

 ی انرژی المللنب آژانس بي کشورش در چارچوی به پرونده اتمیتلويزيون ايران گفته بود اگر رسيدگ
 حاضر است به بازرسان ی اسالمی امنيت سپرده نشود، دولت جمهوری بماند و به شورای باقیاتم

 . از تأسيسات ايران بپردازندیآژانس اجازه دهد که به طور سرزده و از پيش اعالم نشده به بازرس
کشورش با آژانس "  فراتر از تعهداتیرهمکا"جمهور ايران بر   نژاد، رئيس ی از آن نيز محمود احمدپيش

توصيه کرده "  بزرگیقدرتها" سخن گفته و به ی از تأسيسات اتمی در بازرسی اتمی انرژیبين الملل
 .ندقرار ده"  خودیدر مسير قانون" ايران به آژانس، آن را یبود با سپردن پرونده اتم

 اين کشور پس از آن مطرح شد که یاتم ی رئيس جمهور ايران و پيشنهاد معاون سازمان انرژاظهارات
 امنيت ی ايران به شورای از فعاليت اتمی با تسليم گزارشی اتمی انرژیرئيس آژانس بين الملل

 یفعاليتها بر توقف کامل کليه یسازمان ملل متحد، رسمًا تأييد کرد که ايران به خواست اين شورا مبن
 . است اورانيوم جامه عمل نپوشاندهی سازیمرتبط با غن

 ی توقف برنامه غنی امنيت برای صورت گرفت که شورای روزه ای اين گزارش در پايان مهلت ستسليم
 بارها تأکيد کرده بودند که حاضر ی اين مدت مقامات ايرانی اورانيوم در ايران تعيين کرده بود و طیساز

  . اورانيوم نيستندی سازیبه سازش بر سر حق غن
  

  ايران را رد کردیآمريکا پيشنهاد جديد اتم
  ٢٠٠۶ آوريل 30 - ١٣٨۵  اردیبهشت 10 یکشنبه
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 را ی حل و فصل مناقشه هسته ای رايس، وزير امور خارجه آمريکا، تازه ترين پيشنهاد ايران براکاندوليزا
 . گرفته استیرد و اين کشور را متهم کرد که ديگران را به باز

 در همين زمينه، روز يکشنبه، ی ايرانیين اظهارات مقام ها امور خارجه آمريکا، در واکنش به تازه تروزير
 هستند، اگر اين ی ها در حال بازی کنم که ايرانیمن فکر م:"  گفتی سی بی آوِريل به تلويزيون ا30

 ." ساختندی را متوقف می سازی کردند و غنیگونه نبود، آنها بايد شفاف عمل م
 بر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عليه ی مبتنیمه ا رايس افزود اياالت متحده، صدور قطعناخانم

 ی راه را بر اعمال تحريم ها و حتی کند که به طور واضحی امنيت را دنبال می شورایايران از سو
 . سازدی را هموار می نظامیاستفاده از نيرو

ديد ايران را  کاخ سفيد نيز تاکيد کرده بود که واشنگتن پيشنهاد جی بلين رت ماير، سخنگوپيشتر،
 .نخواهد پذيرفت

 در موضع ما پديد ی گفت اظهارات روز جمعه تهران هيچ تغييری آسوشيتدپرس، وی گزارش خبرگزاربه
 . خود دست برداردی هسته ای های بايد از جاه طلبی اسالمینياورده است و جمهور

  مشروط ايرانی همکارپيشنهاد
 وزارت امور خارجه ايران به خبرنگاران گفته بود ی سخنگو،ی قبل از اين اظهارات، حميد رضا آصفیساعات

 به پرونده ايران باشد، ايران آماده است که ی تنها مرجع رسيدگی اتمی انرژیکه اگر آژانس بين الملل
 .را با آژانس داشته باشد" ینهايت همکار"
 اورانيوم ی سازیغن در عين حال گفت که ايران همچنان آماده مذاکره بر سر طرح روسيه در مورد یو

 ايران در خاک آن کشور است
 امنيت بفرستد و اين شورا نيز ی آه آژانس پرونده ايران را به شورای افزود در صورتی آصفیآقا

 خود با آژانس را تعريف و تنظيم ی در قبال ايران بگيرد، ايران متناسب با آن تصميمات همكاریهاي تصميم
 . آند  یم

رجه ايران گفت اقدامات ما متناسب باعملكرد طرف مقابل است، درمقابل  وزارت امور خایسخنگو
 دهد و اگر طرف مقابل اقدام معقول آند، اقدام ايران  یاقدامات راديكال، ايران اقدامات متناسب انجام م

 . هم متناسب با آن خواهد بود
رديبهشت، در جلسه  روز يکشنبه، دهم ای آصفی ايرنا، آقا،ی اسالمی جمهوری گزارش خبرگزاربه

از : " گفتی اتمی انرژی خود با خبرنگاران ضمن اشاره به نامه جديد ايران به آژانس بين المللیهفتگ
 شود، ظرف سه هفته برنامه و تقويم ی که تصميم گرفته شود که پرونده ايران در آژانس بررسیروز

 ." با آژانس را ارائه خواهيم کردیهمکار
 بر ی اتمی انرژیالملل  مدير آل آژانس بين ،ی به محمد البرادعی نامه ا دری الريجانی علپيشتر،
 .  ماندن پرونده در اين آژانس تاکيد کرده بودی ايران به حل مسائل موجود در صورت باقیآمادگ
 و یالملل  ايران صرفا در آژانس بين ی ا  آه موضوع هستهیدر صورت:  در اين نامه گفته بودی الريجانیآقا

 بماند، ايران آماده حل و فصل مسايل باقيمانده در چارچوب آخرين گزارش ی باقیا ادمان هستهتحت پ
 . استیالملل تحت قوانين موجود بين ٢٠٠۶  جامع مديرآل آژانس در ماه مارس 

 تاکيد کرد که ی ايران در نامه خود به محمد البرادعی امنيت ملی عالی گزارش ايرنا، دبير شورابه
 مواد ی ايران تحت نظارت آژانس قرار داشته و همچنين تمامی ا ها و تاسيسات هسته ت فعاليیتمام

 آژانس قرار به و محاسی اظهار شده و مورد حسابرسی اتمی انرژ یالملل  ايران به آژانس بينیا هسته 
 . گرفته است

 ايران ی امنيت ملیال عی وزارت امور خارجه امور خارجه ايران و نامه دبير شورای از اظهارات سخنگوقبل
 ايران در گفتگو با ی اتمی معاون امور بين الملل سازمان انرژ،ی محمد سعيد،یبه محمد البرادع

 ی انرژی المللن کشورش در چارچوب آژانس بيی به پرونده اتمیتلويزيون ايران گفته بود اگر رسيدگ
 حاضر است به بازرسان یم اسالی امنيت سپرده نشود، دولت جمهوری بماند و به شورای باقیاتم

 . از تأسيسات ايران بپردازندیآژانس اجازه دهد که به طور سرزده و از پيش اعالم نشده به بازرس
کشورش با آژانس "  فراتر از تعهداتیهمکار" ايران بر یجمهور  نژاد، رييس ی از آن نيز محمود احمدپيش

توصيه کرده "  بزرگیقدرتها"خن گفته و به  سی از تأسيسات اتمی در بازرسی اتمی انرژیبين الملل
 .هندقرار د"  خودیدر مسير قانون" ايران به آژانس، آن را یبود با سپردن پرونده اتم

 اين کشور پس از آن مطرح شد که ی اتمی ايران و پيشنهاد معاون سازمان انرژی رييس جمهوراظهارات
 امنيت ی ايران به شورایاز فعاليت اتم ی با تسليم گزارشی اتمی انرژیرئيس آژانس بين الملل

 ی بر توقف کامل کليه فعاليتهایسازمان ملل متحد، رسمًا تأييد کرد که ايران به خواست اين شورا مبن
  . اورانيوم جامه عمل نپوشانده استی سازیمرتبط با غن

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
   وزارتخانه ها شتري درباره بی پارلمانیونهاي عراق؛ توافق فراکسدیلت جد دولي در تشکشرفتيپ

  ٢٠٠۶ آوريل 30 - ١٣٨۵  اردیبهشت 10 یکشنبه
 ی پارلمانیونهاي فراکسیزنی عراق، رادی دولت جدری به عنوان نخست وزیالمالک) ینور( انتخاب جوادبا
 ، مسئوالن ی منبع عراقکیبه گفته  شد و ی دولت وارد مرحله تازه انی الي کشور درباره تشکنیا

  .  کرده اندداي به توافقات دست پی وزارتی پستهاشتري بعی درباره توزونهايفراکس
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 خاطر کپارچهی عضو ائتالف عراق یاتي، عباس الب"سوا"ییکای آمروی مهر به نقل از رادی گزارش خبرگزاربه
 که افتی وزارتخانه دست خواهد 16تا  14 به ی وزارتی از مجموع پستهاوني فراکسنینشان کرد که ا
  . خواهد بودیديسه مورد آن کل

   وزارتخانه ها شتري درباره بی پارلمانیونهاي دولت و توافق فراکسلي در تشکشرفتيپ
 دولت و توافق لي آشکار در روند تشکشرفتياز پ) ی سنی عربهاتياقل( بابان عضو جبهه التوافقیعل

  . خبر دادی دولت آتی وزارتخانه هاشتري درباره بی پارلمانیونهايفراکس
 آن ی و تصدیاسي سیونهاي فراکسی از برخیتي امنیبحث دور نگه داشتن وزارتخانه ها:  گفت یو

  توسط افراد مستقل مطرح است
 ادی ااستیبه ر (هي العراقستي لی از اعضایکی شود که ی جبهه التوافق، مانع آن نم،ی گفته وبه

  .دفاع شودعهده دار وزارت ) یعالو
 مورد یری داشتن پست معاون نخست وزاريدرخواست جبهه التوافق در مقابل دراخت:  افزود بابان

  .موافقت قرار گرفته است
 لي درباره تشکهي العراقستي و لکپارچهی التوافق و ائتالف عراق ستي سه جانبه مسئوالن لنشست
  یدولت آت

 ائتالف عراق یدگاههای در دیی و همسوشرفتيپ:  گفتنهي زمنی بابان عضو جبهه التوافق در ایعل
  . و جبهه التوافق به دست آمده استکپارچهی
 و جبهه التوافق درحضور کپارچهی ائتالف عراق اني می نشستی برگزارانی توافق در جرنی ا،ی گفته وبه
  .برگزار شد) ی عالوادی ااستیبه ر(هي العراقستي از لیندگانینما

 بر راهکار مسالمت ی عراق را مبتنیاسي برنامه ستيپارلمان عراق موفق سي رئی المشهدانمحمود
  . دانستزيآم
 منعقد ییکای است که با طرف آمری صلحجهي نتی کرده است که ورود اهل سنت به دولت آتدي تاکیو

  . کشور خارج کندنی عراق از ای خود را در صورت درخواست دولت ملیروهايشد که قول داد ن
 کرده است حی سوا پخش شده است، تصرییکای آمرویبرنامه در بطن موضوع که از راد در یالمشهدان
  . مسلحانه استاتي و توقف عملزي بر راه صلح آمی در عراق مبتنیاسي برنامه ستيکه موفق

 مسلحانه با اتي توقف عملی اهل سنت با ربط دادن صدور فتوا برای علمائتي عضو هی عصام الراواما
 دست ی جهاد براقی افراد از طری کرد که برخدي از عراق تاکییکای آمراني نظامینينش عقب یآغاز عمل

  . کنندی تجارت میستیزدن به اقدامات ترور
 عراق خاطر نشان کرده است که ی انقالب اسالمی مجلس اعالی از اعضای قبانچنی صدرالداما

  . رودی به شمار مسمیترور به ی سه گانه ضربه ای قوای رهبران عراق در انتخاب روساتيموفق
 نظر دی اهل سنت خواسته است با تجدی علمائتي باشد، از هی مزي که امام جمعه نجف اشرف نیو

 ی القاعده در عراق دنباله رویستی از سرکردگان شبکه تروری خود از ابومصعب الزرقاویاستهايدر س
  .نکند

   وزارت نفت عراقی تصدینامزدها
 شی انتخاب شود، در حال افزای نفت دولت آتری ثامر الغضبان به عنوان وزهنکی ها درباره ای داورشيپ

 را تي مسئولنی ا2004 در سال ی عالوادی ااستی به ری در دولت انتقالنی از اشياست، الغضبان پ
  .برعهده داشت

 نی ، بهتری وزارت نفت اعالم کرد که الغضبان به سبب داشتن تجربه در بخش نفتهی مسئول بلندپاکی
 ی درباره پستهای مناقشه طائفه انکهی ااني حال با بني در عی وزارت نفت است، اما وی تصدی برانهیگز

  . کرددی ترداز ابری وتي پست توسط الغضبان را کاهش دهد، در موفقنی ای تصدی فرصتها برایوزارت
 وزارت اري اخت به دست گرفتنی برایاسي مسئول در وزارت نفت عراق اعالم کرده است که احزاب سکی

  . خواهد افتادی کند که چه اتفاقیني بشي تواند پی کس نمچي کنند و هینفت به شدت با هم رقابت م
 دی دارند، بای طائفه ایشهای که گرایاستمداراني العالق بازرس کل وزارت نفت معتقد است که سیعل

  .خود را دور نگه دارند) نفت(ی راهبردیاز بخش انرژ
 ها از ی سبب محروم شدن عراقیه است که حمالت مردان مسلح به بخش انرژ گفتترزی به رویو
  . از فروش نفت شده استی ناشدی دالر عوااردهايليم
 یاسي سی باور است که همه طرفهانی بر اکپارچهی ائتالف عراق وني عضو فراکسی العسکری ساماما

 قرار ی افراد مستقلاري در اختدیفت با کشور و نی مسئله اتفاق نظر دارند که وزارتخانه هانیدرباره ا
  . ندارندی طائفه ایشهای که گرارديگ
 شرکت سي رئی توان به محمد الجبوری وزارت نفت نامزد هستند، می تصدی که برای جمله افراداز
 نفت ری بحرالعلوم وزمي وزارت نفت و ابراهی بخش پژوهشهاسي رئی الموسواضيو ف" سومو" نفت یمل

  .سابق اشاره کرد
 نکهی از اکپارچهی دهنده ائتالف عراق لي صدر از احزاب تشکوني حال فاضل الشرع عضو فراکسنیدرا

  . کردی آن شود، ابراز نگرانفي سبب تضعی دولت آتی هایري گمي در تصمی خارجیدخالتها
اق  از عرگانهي باني خروج نظامی برای جدول زمان بندجادی را اوني فراکسنی خواسته انی مهمترالشرع

  .اعالم کرد
   وزارت دفاعی تصدی برای نامزد حاجم الحسنبیتکذ
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 مجمع سيرئ (ی حاجم الحسنیمعرف)  سابقرینخست وز(ی عالوادی ااستی به رهي العراقستي لاما
  . کردبی تکذی المالکی وزارت دفاع در دولت نوری تصدیرا برا)  سابقیمل
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  نهم ارديبهشت:  تهرانیر روزنامه هامرو
  ٢٠٠۶ آوريل 29 - ١٣٨۵  اردیبهشت 9 شنبه

روزنامه های امروز تهران در حالی منتشر شدند که يک روزنامه به جمع آنان اضافه شد و :بی بی سی
عنوان اصلی بيشتر آنها انتشار گزارش مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی است که کارگزاران 

  . منعکس کرده است" تهديد ايران در واشنگتن و نيويورک"روزنامه جديد آن را با عنوان سازندگی 
ادامه انتقادها و اظهارنظرها درباره ورود زنان به ورزشگاه ها، بازی تيم های فوتبال زنان ايران و آلمان، 

  .انتقاد از گرانی و باالرفتن نرخ بيکاری از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 بازی دو تيم زنانه فوتبال ايران و آلمان را در صدر اخبار خود منعکس کرده و فيروزه مظفری، رقش

برای ما زن ها که تاکنون فوتبال را از پشت کادر مربع : گزارشگر اين روزنامه در ابتدای آن گزارش نوشته
 شايد فقط تيم بانوان برلين تلويزيون ديده ايم، بازی فوتبال ديروز تجربه ای جديد و هيجان انگيز بود و

  .بودند که از اول بازی دست و پای خودشان را گم نکرده بودند
 اين بازی که در استاديوم باشگاه آرارات و با حضور کثير تماشاچيان ارمنی شرقبه نوشته گزارشگر 

  .برگزار شد با قرائت قرآن توسط قاری زن غاز گرديد
ايران :  البرادعی را غرض آلوده و تحريف آلود خوانده و نوشته در عنوان اصلی خود گزارش محمدکيهان

  .هسته ای برده غرب نمی شود
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی نوشته با وجود فشارهای سنگين آمريکا و اروپا به آژانس ايراناما 

مريکا گزارش اتمی و حتی اعالم پيشاپيش منفی بودن گزارش البرادعی درباره ايران از سوی نماينده آ
  . البرادعی به لحاظ حقوقی دستاويز محکمی برای برخورد تند شورای امنيت با ايران نيست

 روزنامه اقتصادی صبح تهران از طرح آلمان برای حل بحران هسته ای ايران گزارش دنيای اقتصادی
يکا اجازه می داده و نوشته بخشی از اين طرح که برای حل بحران هسته ای ايران تهيه شده، به آمر

دهد به قطار مذاکرات و پيوستن به اروپايی ها برای طرح توافق بر سر پرونده فعاليت های هسته ای 
  . ايران بپيوندد

به نوشته اين روزنامه براساس طرح آلمان، پيش از آنکه تهران به مذاکرات با آمريکا درباره منافع امنيتی 
ا به رسميت بشناسد و آمادگی خود را برای مشارکت در خود در منطقه اميد ببندد، بايد اسرائيل ر
  . مبارزه جهانی عليه تروريسم اعالم کند

 سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی را در راس اخبار خود آورده جمهوری اسالمیدر همين حال روزنامه 
که در نماز جمعه تهران با تاکيد بر اين که جمهوری اسالمی ايران در انديشه استفاده نظامی از فعاليت 

احتياط کنيد و مواظب باشيد و به : های هسته ای خود نيست خطاب به کشورهای غربی گفته است
   .عواقب اقدام خود بينديشيد

 خبر داده که ايران موفق به غنی سازی تا ميزان چهار در صد شده است در حالی اعتماددر همين حال 
که هفته گذشته غنی سازی سه و نيم درصدی اعالم شده بود و به گفته کارشناسان برای توليد 

  .سوخت هسته ای به غنی سازی بين سه تا پنج در صد نيازست
يم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی خبر داده که از دولت خواسته در مقابل  از پيشنهاد ابراهشرقروزنامه 

تهديد های خارجی آشتی ملی اعالم کند و در مقابل تعرض بيگانه، اتحاد ملی را با کنار گذاشتن 
  . اختالفات گذشته شکل دهد

 نيز  وزير خارجه پيشين گفته است در شرايط کنونی که مسئوالن رده باالی حکومتیشرقبه نوشته 
جدی بودن خطر را اعالم می کنند، حداقل کار ممکن اعالم رسمی يک آشتی ملی است که بالفاصله 

با آزادی زندانيان سياسی، آزادی روزنامه های توقيف شده و حذف فشار از بدنه احزاب، خيل فعالين 
  . سياسی و روشنفکران را با خود همراه کند

بداله نوری و محمدعلی ابطحی را نشان می دهد از  با چاپ عکسی که مهدی کروبی، عهمبستگی
  . تشکيل جلسه ماهانه اصالح طلبان خبر داده است

 هم از اين جلسه که در خانه عبداهللا نوری تشکيل شده گزارشی دارد که بر اساس آن اعتماد ملی
 در   که  گوييم  می  شعری  مواقع برخی: حسن يوسفی اشکوری که سخنران جلسه بوده گفته است

   حقوق  کدام  کنيم  نمی  اما معلوم  داريم  بشر را قبول  حقوق  گوييم  می  طور مثال  به مانيم  می   آن قافيه
  . بشر

 از مالقات بعضی از محافظه کاران و اصالح طلبان انتقاد کرده و از چهره کيهاندر همين حال روزنامه 
 از دولت خودداری کنند و مجال ندهند که رقيبان های جناح راست خواسته از طرح علنی انتقادهای خود

  .از اختالفات درونی آنها با خبر شوند
 معصومه در قم مورد   حضرت  حرم  ورود به  هنگام  جمهور سابق ، رييس  خبر داده که محمد خاتمیاعتماد
 را به باد ناسزا  آوردند و وی  هجوم  وی  سوی به  که با دادن شعارهای تند   قرار گرفت  ای  عده تعرض

  . گرفتند و سرانجام هم با دخالت نيروهای امنيتی پراکنده شدند
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   شده  انجام  قبلی  با سازماندهی  جمهور سابق  رييس  اخير به  تعرض مشخص نيست  اعتمادبه نوشته 
  .   است  پذيرفته  خودسر صورت  نيروهای  توسط  گذشته يا مثل

 فاضل لنکرانی هم به جمع منتقدين شرايط اقتصادی کشور پيوسته  آيت اهللارسالتبه نوشته روزنامه 
ولی در حال حاضر به داليل   در زمان امام خمينی تورم و فشارهای مالی برای مردم خيلی نبود : و گفته

 توانند تحمل داشته باشند ناچار با حداقل امکانات  مختلف تورم باال رفته و مردم در مقابل اين تورم نمی
  . حال امرار معاش هستند  در

  بينی  زود باشد، اما پيش شايد کمی: نوشته" بيکاری از دوازده در صد گذشت" با عنوان اعتماد ملی
 ظاهرا   که  است  تلخی  واقعيت  به  شدن  تبديل  در حال  اقتصادی  مستقل  و صاحبنظران کارشناسان
  . را انکار کنند  تنها قصد دارند آن دولتمردان

  
  دهم ارديبهشت:  تهرانیر روزنامه هامرو

  ٢٠٠۶ آوريل 30 - ١٣٨۵  اردیبهشت 10 یکشنبه
روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود از نامه علی الريجانی، دبير شورای :بی بی سی

عالی امنيت ملی به محمد البرادعی که بعد از انتشار گزارش مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی 
ته شده، خبر داده و از زبان رييس جمهور نوشته اند خبرهای خوش هسته ای ديگر هم در راه نوش
  .است

ادامه انتقادها از دستور رييس جمهور برای ورود زنان به ورزشگاه ها و گمانه زنی هايی درباره آينده 
  .پرونده هسته ای ايران از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

مديرکل آژانس اتمی درباره ايران که به درخواست » محمد البرادعی«ته گزارش جديد  نوشايرانروزنامه 
شورای امنيت سازمان ملل تهيه شده، به مثابه يک نقطه عطف مسير پرونده هسته ای را به دو بخش 

  . قبل و بعد از انتشار اين گزارش تقسيم کرده است
نامه دبير شورای عالی امنيت ملی ايران " می کنيمپرونده به آژانس برگردد همکاری " با عنوان اعتماد

 محمد   از آنکه  پس  و چهار ساعت  بيست را با اهميت ديده و در گزارش اصلی خود نوشته در فاصله
   انرژی المللی  بين  آژانس  اعضای  را به  اسالمی  جمهوری  اتمی های  خود از فعاليت  تازه ، گزارش البرادعی
   آژانس  مديرکل  ای به  در نامه   عالی  کرد، دبير شورای  ارايه  ملل  سازمان  امنيت ی ای و شورا هسته
   پرونده  که  است  با آژانس  کامل  همکاری  حاضر به  در صورتی تهران:  کرد  اعالم  اتمی  انرژی المللی بين

   در خصوص  گيری بماند و تصميم   هسته ای باقی  پادمان  و تحت  صرفا در اختيار آژانس  ايران هسته ای
  .  شود  خارج  ملل  سازمان  امنيت  از دستور کار شورای  پرونده اين

 برای دومين روز پی در پی عليه گزارش محمد البرادعی مقاله ای نوشته و جمهوری اسالمیروزنامه 
روزنامه اين به نوشته اين . در آن نوشته است که اين گزارش توسط دولت آمريکا تهيه شده است

گزارش که عليه امنيت ملی ايران است نشان می دهد که آمريکا قصد دارد با استفاده از ابزارهای بين 
  . المللی به شرارت های خود ادامه دهد

 همراه با گزارشی از تهديدهای جديد مقامات آمريکايی عليه ايران نوشته هر نوع تيری که از کيهان
  . انه پرتاب شود کمانه کرده نقطه شليک را نابود می کندسوی کاخ سفيد به سوی خاورمي

ماه آينده، تنها زمان باقی مانده ای است که آمريکايی ها برای ١٨ کيهانبه نظر نويسنده سرمقاله 
انتخابات -پس از آن آمريکا در مسايل داخلی خود . طراحی و اجرای اقدامات ضد ايرانی در اختيار دارند

ی رود و می توان از حاال پيش بينی کرد که رئيس جمهور آينده آمريکا ناچار  فرو م-رياست جمهوری
است برای نجات اين کشور تمام نيروهای نظامی و غيرنظامی مستقر در فرامرزهای آمريکا را به درون 

  . فرابخواند
ونه ما اجازه هيچ گ:  احمد جبريل، رييس سازمان آزادی بخش فلسطين گفتهايرانبه نوشته روزنامه 

تهاجمی را عليه سوريه و جمهوری اسالمی ايران نخواهيم داد، به صراحت می گويم که ما نه تنها 
  .حامی آنها خواهيم بود، بلکه در صف مقدم خواهيم بود

براساس اين گزارش، جبريل به اجتماع هزار نفری از حاميانش در يک اردوگاه پناهندگان فلسطينی در 
اين که فشار بر سوريه و ايران اسالمی در ابتدا به دليل موضع آنها نسبت به پايتخت سوريه با تاکيد بر 

اگر آمريکا و اسرائيل باور دارند که می توانند حکومت را در سوريه و ايران تغيير : فلسطين است گفته
دهند، ما به آنها می گوييم که هر چه دوست داريد فکر کنيد، اما فلسطينيان در داخل و خارج طرف 

  .ريه و ايران می مانندسو
 از ابراز مخالفت دو تن از روحانيون هوادار دولت با تصميم تازه رييس جمهور خبر داده و از زبان شرق

رئيس جمهور به نظر من مرتکب اشتباهی شده است که منشاء آن اين : مصباح يزدی نوشته است
زشگاه ها جلوگيری کرد و زنان و تصور بوده که اگر به طرقی خاص بتوان از اختالط زن و مرد در ور

شوهرانشان به اتفاق در محل خاصی حضور يابند، احتمال فساد از بين می رود و لذا چنين دستوری را 
  .صادر کرده است

 روزنامه جديد صبح در دومين شماره خود از اظهار نظر احمدخاتمی، امام جمعه کارگزاران سازندگی
هور خواسته با اعالم نظر علما در تصميم خود تجديد نظر کند و بعد موقت تهران خبر داده که از رييس جم

  . از اين نيز از بيان اظهارات مبهم در اين راستا خودداری کند
طبق خبرهای منتشر : اين روحانی محافظه کار که به گفته خود از هواداران رييس دولت است گفته

اين صحبت ها بعد . ان متعلق به اسالم نيستشده رئيس جمهور گفته اند برخی از تعصبات در مورد زن
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از ايشان می خواهم در اين موضع با توجه به . است) ابهام آميز(از مواضع مراجع قدری موهم 
  . حساسيت موجود در کشور به صراحت تجديدنظر و آن را ابراز کند

يس جمهور گفته های  دفتر ريشرقبه دنبال اين اظهار نظر امام جمعه موقت تهران، به نوشته روزنامه 
تازه وی را در مورد تعصبات در مورد تفکيک محل حضور زنان و مردان را تکذيب کرد و آن را ساخته روزنامه 

 در توضيحی نشان داده که گفته های رييس جمهور را از روی متن منتشر شده شرقروزنامه . دانسته
  .از سوی خبرگزاری ها منعکس کرده است

 محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ديروز در جمع اعضای شوراهای اسالمی الترسبه نوشته روزنامه 
  .گفته امسال چند خبر خوش ديگر در راستای پيشرفت های فناوری اعالم خواهد کرد

 از انتقاد شديد عماد افروغ نماينده محافظه کار تهران از رييس جمهور خبر داده و از قول وی همبستگی
  .می کند منجی عالم بشريت استاحمدی نژاد تصور : نوشته

  
   ارديبهشت٨:  ايرانیمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۶ آوريل 29 - ١٣٨۵  اردیبهشت 9 شنبه
پايان مهلت يک ماهه شورای امنيت و آغاز مرحله ای جديد در پرونده هسته ای ايران، :بی بی سی

ه ايران و آمريکا در باره آن کشور ، افزايش زنان خيابانی، تحوالت عراق و مذاکر"بدحجابی"نحوه مقابله با 
  . و انتقاد از برنامه های صدا و سيما مهمترين عناوين هفته نامه های چاپ تهران است

همزمان با پايان مهلت يک ماهه شورای امنيت سازمان ملل برای توقف غنی سازی در ايران و ارائه 
 برخی هفته نامه ها سخنان حسن گزارش محمد البرادعی رئيس آژانس بين المللی انرژی هسته ای،

روحانی دبير سابق شورای عالی امنيت ملی را در همايش استانی حزب اعتدال و توسعه نقل کرده اند 
  .که برای حل مناقشه هسته ای، مذاکره با غرب را پيشنهاد داده است

 رهبر  بخش هايی از گفته های دبير سابق شورای عالی امنيت ملی و نماينده فعلیاميد جوان
جمهوری اسالمی در اين شورا را نقل کرده که به سوابق پرهيز ايران از مذاکره با آمريکا اشاره دارد و 

  .اين که ايران چگونه نتوانسته از موقعيت ها استفاده کند
ماجرای گروگان های آمريکايی در اوايل انقالب و جنگ هشت ساله با عراق و فرصتی که بعد از آزادی 

نتوانستيم به " پايان جنگ وجود داشت از جمله مواردی است که به گفته آقای روحانی، خرمشهر برای
  ".موقع برای مذاکره تصميم بگيريم

 ارگان انصار حزب اهللا سخنان دبير سابق شورای عالی امنيت ملی را تامل برانگيز خوانده و وی يالثارات
خمينی جنگ را در راس امور می دانست و را متهم کرده که در زمان اوج جنگ و وقتی که آيت اهللا 

کرده بود که " محفلی از مسئوالن تحت عنوان مجمع عقال" خواستار تنبيه متجاوز بود، اقدام به تشکيل 
  .هدف آن پيگيری مذاکره با دشمن و سازش با عوامل جنگ بود

  مذاکره در وقت اضافه
از وی انتقاد کرده و در عنوان اصلی خود  نيز با نقل بخش هايی از گفته های آقای روحانی پرتو سخن

  ".آقای روحانی اشتباه نکنيد، دشمن قابل اعتماد نيست: "نوشته
اين نشريه که در قم منتشر می شود و از طرفداران سر سخت محمود احمدی نژاد رئيس جمهور به 

 اسالمی متهم شمار می رود، آقای روحانی را به عدول از مواضع آيت اهللا خمينی رهبر سابق جمهوری
کسانی که اين گونه تاريخ ايران را تجزيه و تحليل می کنند نمی توانند در جايگاه های :" کرده و نوشته

  ."حساس سياسی حضور پيدا کنند
آقای روحانی از معدود مقامات عالی رتبه ايرانی است که در نشست های مختلف به تلويح نسبت به 

نتقاد کرده و در آخرين اظهار نظر خود، راه حل پرونده هسته ای را عملکرد هيات مذاکره کننده ايرانی ا
ما هميشه نزديکی با خارجی ها را مثل نزديکی با شيطان می دانيم و : " مذاکره با غرب خوانده و گفته

  ."اعوذباهللا می گوييم و امروز زمان آن رسيده که يک مقدار در تصميم گيری متعادل تر باشيم
امروز کشورهای غربی دست به دست هم داده اند که : "ه هسته ای اضافه کردهمسئول سابق پروند

به تدريج شرقی ها را همچون روسيه و چين کنار خود بکشند به همين دليل بايد امروز با تدبير و تامل 
  ."راه را پيش برويم

  تحوالت عراق و مذاکره دشمنان
 در عنوان اصلی خود از قول کارشناسان  صداکا،با افزايش دامنه مناقشه هسته ايران و فشارهای آمري

ابراز اميدواری کرده که مذاکره ايران و آمريکا بر سر عراق، به مقدمه ای برای گفتگوی بين دو طرف منجر 
  .شود

اين نشريه در عين حال تاکيد کرده که فضای روابط ايران آمريکا در حال حاضر در وضعيتی است که هم 
  .ط به چشم می خورد و هم زمينه های برخورد های جدی تر وجود داردزمينه های بهبود رواب

پايه های ترديد در ميز "  نيز مذاکره ايران و آمريکا را مهم يافته و در عنوان اصلی خود با عنوان راوی
  . سال گذشته پرداخته است٢٧به بررسی پيشينه روابط ايران امريکا در " مذاکره با امريکا
 خبرگزاری دولتی ايران در مطلبی از انتخاب جواد المالکی به نخست وزيری عراق  ارگانايران جمعه

  .ارزيابی کرده است" آرامش سياسی در عراق " ابراز خرسندی کرده و آن را مايه 
برخی پيش بينی می کنند معرفی دولت جديد عراق می تواند زمينه مذاکره ايران و آامريکا را در باره آن 

  .کشور فراهم کند
  "بدحجابی"اعتراض به 
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" اختصاص داده و با چاپ يک آگهی از" بدحجابی" مطالب صفحه اول خود را به لزوم مبارزه با يالثارات
بعد از برگزاری نماز جمعه دعوت " بدحجابی"اعتراضی عليه " امت حزب اهللا جهت شرکت در راهپيمايی

  .به عمل آورده است
را توطئه ای خوانده که از سوی " بدحجابی"له اين شماره ارگان انصار حزب اهللا همچنين در سرمقا

تدارک شده که حيات آنها در سايه ترويج فحشا و فساد است و برای " حزب نفاق و ياران شيطان"
  .فعاليت می کنند" بازگرداندن اوضاع به قبل از انقالب"

اتفاق تازه " کرده و تيتر زدهچاپ " بدحجابی"اين نشريه گزارشی از طرح نيروی انتظامی برای مبارزه با 
  ."ای نيفتاده است

 از اين که ماموران نيروی انتظامی مودبانه با مردم صحبت کنند و قرار نيست کسی يالثاراتگزارشگر 
:" دستگير شود، ابراز ناخرسندی کرده و نيروی انتظامی را به ترس از هياهو متهم کرده و نوشته

  ." ب نمی خوردآ) نيروی انتظامی( چشمم از اين کار
:" اين گزارش به ارائه تصاويری از برخوردهای نيروی انتظامی در ميدان ونک تهران پرداخته و نوشته

بسنده می کنند و گاه گداری ) به خانم های بد حجاب( ماموران ناجا يکی در ميان به تذکر مهربانانه 
  ."متلکی هم از آنها می شنوند

انتقاد کرده و از نيروی انتظامی و قوه " بدحجابی"ی از گسترش  نيز با چاپ مطالبپرتو سخن و شما
  .قضائيه خواسته اند با عوامل آن برخورد کنند

  تلويزيون غير اسالمی
 که به طرفداری از دولت شهرت دارند از تلويزيون دولتی ايران  يالثارات وپرتو سخندر همين حال 

  .بی حجابی مقصر دانسته اندانتقاد کرده و به تلويح صدا و سيما را در ترويج 
 خطاب به عزت اهللا ضرغامی مدير عامل سازمان صدا وسيما از اين موارد به عنوان ترويج پرتو سخن

پخش فيلم های عشقی، پخش صحنه های ورزش بانوان به بهانه اخبار : "ابتذال اخالقی ياد کرده است
يج خرافاتی از فرهنگ نوروز، راه يابی ورزشی، پخش صحنه های غير اخالقی و زننده کشتی مردان، ترو

  ."روز افزون دختران و زنان بزک کرده و عشوه گر در عرصه های گوناگون و پخش ترانه های درخواستی
موج "  نيز با چاپ مطلبی از وضعيت حاکم بر صدا و سيما ابراز تاسف کرده و با انتقاد از آنچه يالثارات

به کجا چنين :" ده شده، خطاب به مديران صدا و سيما نوشتهخوان" فزاينده لمپنيسم در رسانه ملی
  " شتابان

  "خيابانی"افزايش زنان 
 در سالمتو نحوه آن بازتاب گسترده ای يافته، " بدحجابی"در حالی که بحث بر سر برنامه مقابله با 

ال هاست با وجودی که س: در جامعه خبر داده و نوشته" خيابانی"عنوان اصلی خود از افزايش زنان 
رسانه ها و بعضی کارشناسان در باره اهميت معضل زنان خيابانی هشدار می دهند اما با نگاه سنت 

  .مدارانه مسئوالن، اين سوژه روز به روز پنهان تر و البته گسترده تر می شود
 نسبت به کاهش سن فحشا هشدار سالمتدکتر امان اهللا قرايی مقدم، آسيب شناس در گفتگو با 

دختران :  زن روسپی زندانی در کشور گفته۵٣ هزار و ۶ با اشاره به نتايج يک پژوهش که در بين داده و
  . سال بيشترين تعداد را در ميان آنها تشکيل می دهند٢۵ تا ١٢بين 

 زن روسپی در زندان اوين انجام شده حدود ١٠٠به نوشته اين نشريه، بر اساس تحقيقاتی که بر روی 
  .دار بوده اند درصد آنها خانه ۶٠

به گفته هادی معتمدی، مدير کل سابق آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی، همانطور که 
  . درصدی زنان خيابانی هم دور از انتظار نيست١۵ درصدی دارد، رشد ١۵آسيب های اجتماعی رشدی 

  ديدار رقبا
وی نشريات طرفدار دولت  ارگان حزب موتلفه در يادداشتی به انتقادهايی پاسخ داده که از سشما

  .نسبت به ديدار سران حزب مشارکت و موتلفه مطرح شده است
حميدرضا ترقی عضو ارشد موتلفه با دفاع از عملکرد موتلفه در اين زمينه، مخالفت با اين اقدام را ناشی 

 و اين ديدار اگرچه به تفاهمی در زمينه مسائل سياسی داخلی: از تحليل های غلط دانسته و نوشته
خارجی نينجاميده اما به دليل امکان شناخت ديدگاه ها و تحليل های دو طرف مثبت بوده و تداوم آن 

  .می تواند به تلطيف فضای رقابت سياسی و پيدا کردن نقاط مشترک کمک کند
 نيز در گزارش هفتگی اش به بررسی داليل ديدار سران موتلفه و مشارکت پرداخته و اميد جوان

را تهديد خارجی معرفی " چهره های شاخص اصالح طلبان و محافظه کاران" گفتگوی مهمترين دليل
  .کرده است

مناقشه هسته ای تهديدی عليه نظام و کشوراست و طبيعی است : اميد جوانبه عقيده نويسنده 
که وقتی تهديدی بيرونی خانه و خانواده را تهديد می کند ساکنان خانه و اعضای خانواده اختالفات و 

  .رقابت ها را کنار بگذارند
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