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

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

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
 ی سازی را از ادامه غنرانی حکومت ا،یشنهادي پی کند مشوقهای امورخارجه آلمان گفت تصور نمریوز

   بازدارد ومياوران
  ٢٠٠۶  ژوئن18 – ١٣٨۵ خرداد 28شنبه یک

 که روز دوشنبه منتشر گلينامه اشپ  امورخارجه آلمان در مصاحبه با هفتهری وزر،یما نیاشتا- والترفرنک
 را به مذاکره ی اسالمی شش کشور بتوانند جمهوریشنهادي پیها  مشوقکند ی گفت فکر نمشود یم

 ی جمهوره امور خارجری وز،یمنوچهر متک.  کنندقی تشویا سته هیها تيدر باره محدود کردن فعال
 شده است که در هي سازمان ملل توصرکلي مختلف و دبی کشورهای روز شنبه گفت از سویاسالم

. ميکن ی اعالم می کرده و بعد از بررسی با دقت بررسلي دلني به هممي عجله نداشته باشیپاسخگوئ
 توقف ی در ازای که جامعه جهانی مشوق هائنی به ایو رسم تا کنون پاسخ روشن ی اسالمیجمهور

 نی ای اعالم کرده است که سرگرم بررسی کرده است، نداده، ولشنهادي پومي اورانی سازیغن
  . استشنهادهايپ

های اقتصادی و سياسی به  نزدیک دو هفته بعد از ارائه سبدی حاوی مشوق): رادیو فردا(فریدون زرنگار 
صبری منتظر دریافت پاسخ از سوی  ای، جامعه جهانی با بی ی حل و فصل بحران هستهحکومت ایران برا

اند، اما تاکنون از دادن پاسخی  مقامات ایران با آنکه اینجا و آنجا از این پيشنهادها استقبال کرده. ایران است
. داری کردند کشور عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل و آلمان خود5روشن و رسمی به پيشنهادهای 

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی روز شنبه گفت از سوی کشورهای مختلف و دبيرکل سازمان ملل توصيه 
شده است که در پاسخگوئی عجله نداشته باشيم به همين دليل با دقت بررسی کرده و بعد از بررسی 

 . کنيم اعالم می
رخورد با این پيشنهادها، منوچهر متکی این گفته را رد در واکنش به خبرهائی پيرامون اختالف در ایران بر سر ب

  .های متفاوت نشان داده است  واکنش1 +5کرد که ایران به بسته پيشنهادی گروه 
 که روز اشپيگلنامه  ، وزیر امورخارجه آلمان در مصاحبه با هفتهمایر فرنک والتراشتایندر این ميان، 

های پيشنهادی شش کشور بتوانند جمهوری اسالمی را  قکند مشو شود گفت فکر نمی دوشنبه منتشر می
وزیر امورخارجه آلمان گفت تا به حال . ای تشویق کنند های هسته به مذاکره در باره محدود کردن فعاليت

ایم اما همين که ظاهرا این  نشانه یا واکنش روشنی از سوی حکومت ایران نسبت به پيشنهادها ندیده
مایر ابراز اميدواری کرد که  اشتاین. شوند، نکته مثبتی است ا به دقت بررسی میپيشنهادها در ایران ظاهر

  .رهبران ایران از روزنه بازشده استفاده کنند
ها  پنج عضو دائمی شورای امنيت، آمریکا، بریتانيا، فرانسه، چين و روسيه، به اضافه آلمان، سبدی از مشوق

سوی خاویه سوالنا، مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا، در را به ایران ارائه کردند که دوهفته پيش از 
جمهوری اسالمی تا کنون پاسخ روشن و رسمی به این . تهران رسما به مقامات حکومت ایران ارائه شد

  . پيشنهادها نداده است و اعالم کرده است که سرگرم بررسی این پيشنهادها است
شر نشده است اما به گفته مقامات آمریکائی، این سبد حاوی با این که از محتوای این سبد رسما خبری منت

  . هاست بدون این که در آن ایران مورد تهدید قرار گرفته باشد یک سلسله مشوق
، رئيس جمهوری اسالمی روز پنجشنبه گفت پيشنهادهای ارائه شده گامی است به نژاد محمود احمدی

وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه با مجله . را بررسی کندجلو و وعده داد که حکومت ایران این پيشنهادها 
اشپيگل، در عين حال از اعضای دائمی شورای امنيت سازمان ملل خواست در منازعه بر سر برنامه اتمی 

  .های کشتار جمعی پایبند بمانند ایران، خود نيز به تعهدات خود در باره پيمان منع گسترش سالح
  

  يثيتي نكند اروپا مساله تعليق را ح
  آند  پيش شرط چارچوب مذاآرات را تنگ مي*
  آنند  را مديريت مي5+١  سازمان انرژي اتمي و شوراي امنيت ملي بررسي پيشنهاد*
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اين آه مسير مذاآرات بايد بازگشت پرونده ايران از شوراي امنيت به شوراي  حميدرضا آصفي با بيان
براي  اي از ايران داشته باشد مان خواسته بر گيرد، گفت آه اگر شوراي امنيت فراتر از حقوق را درحكام 

 در 5+1پيشنهاد  هاي بررسي مديريت آميته: چنين اظهار داشت وي هم. آن ارزشي قايل نخواهيم شد
  .دست سازمان انرژي اتمي و شوراي عالي امنيت ملي است

، دآتر حميدرضا آصفي، )ايسنا(دانشجويان ايران  رجي خبرگزاري خا-به گزارش خبرنگار سياسي 
هاي  اش به سوال در جلسه هفتگي) يكشنبه(امروز  سخنگوي وزير امور خارجه آشورمان صبح

  .گفت خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ
  آند مي تعيين پيش شرط چارچوب مذاآرات را تنگ

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


 و اصرار آمريكا بر 5+1پاسخ ايران به پيشنهاد  دربارهسخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي 
مسير درست براي حل : يي ايران گفت هاي صلح آميز هسته فعاليت انجام مذاآره با پيش شرط تعليق

توانيم به نتايج قابل قبولي  گفتگوست و از طريق گفتگو و مذاآره است آه مي يي ايران مساله هسته
 تعيين پيش شرط چارچوب مذاآرات را تنگ.  بدون پيش شرط معتقديمما به مذاآرات. آنيم دست پيدا

  .آند مي
  حكام برگرداند مسير مذاآرات بايد پرونده را به شوراي

يي ايران را به  آشورها با عجله پرونده هسته متاسفانه معدودي از: سخنگوي وزارت امور خارجه گفت
مسير مذاآرات بايد بازگشت . نتيجه بود انوني و بينادرست غيرق شوراي امنيت ارجاع دادند آه اين امر

  .امنيت به شوراي حكام را دربرگيرد پرونده ايران از شوراي
  هاي اخير الريجاني و متكي رايزني

  دهد افزايش مي رفتار متناقض آمريكا ابهامات را
 خوبي در سفر دآتر مذاآرات: گذشته اظهار داشت  يي ايران در هفته هاي هسته وي با اشاره به رايزني

از موضع اين آشورها در حمايت از حقوق ايران قدرداني  ما. الريجاني به سه آشور عربي داشتيم
و ديدار الريجاني با مبارك در بهبود روابط ديپلماتيك تاثير خوبي داشته  مذاآرات ايران با مصر. آنيم مي
  .شود تا مثبت ارزيابي ميسفر وزير امور خارجه به اسپانيا در اين راس هم چنين. است

دبير شوراي : سوالنا و محمد البرادعي تصريح آرد آصفي با اشاره به گفتگوي تلفني الريجاني با خاوير
يي تنها از مسير  هاي ايران مبني بر اينكه مساله هسته ديدگاه عالي امنيت ملي در اين گفتگوها

  .را تشريح آردند شود مذاآره حل و فصل مي
ما در اين مذاآرات اعالم آرديم : يي ايران گفت هسته هاي دوگانه آمريكا در بحث ه به برخوردوي با اشار

  .شود متناقض دارد آه موجب افزايش ابهامات مي آه آمريكا رفتاري دو گانه و
  5+1پيشنهاد  هاي مختلف براي بررسي تشكيل آميته

ازمان انرژي اتمي و شوراي عالي را س 5+1هاي بررسي پيشنهاد  آميته: آصفي همچنين خبر داد
 .آنند امنيت ملي مديريت مي

هاي  آميته:  خاطر نشان آرد5+1آشورهاي  سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص بررسي پيشنهاد
آه به طور جدي و دقيق اين آار را در دستور  مختلفي براي بررسي پيشنهادات تشكيل شده است

  .آنيم جمع بندي و نظرمان را به طرف اروپايي اعالم مي اصلهگيري و بالف ما به محض نتيجه. دارند
  .اتمي و شوراي عالي امنيت ملي قرار دارد ها در دست سازمان انرژي مديريت اين آميته: وي گفت

به اين معني آه هم براي . قطعا شفاف خواهد بود پاسخ ايران به پيشنهاد اروپاييها: آصفي تاآيد آرد
  .باشد جهان شفاف مي ي افكار عمومي عهاروپا و هم براي جام

  حكام نتايج اجالس اخير شوراي
در واقع : يي ايران گفت اين شورا در پرونده هسته آصفي درباره نتايج اجالس اخير شوراي حكام و نقش

شود، ما اعالم آرديم آه براي حل مساله، پرونده بايد به  پيگيري مي يي ايران در دو جا پرونده هسته
در اجالس اخير . اين ديدگاهي است آه به لحاظ حقوقي نيز مطرح است. گردد  حكام بازشوراي

  .عدم تعهد قاطعانه از ايران حمايت آردند آشورهاي عضو
دفاع از ايران است و آمريكا در تنگنا قرار  براي دنيا روشن شده است آه اجماع جهاني در: وي گفت

  .گرفته است
  نشود  منتشر5+1قرار است محتواي پيشنهاد 

 5+1آه درباره محتواي پيشنهاد آشورهاي  سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاري
شود اشتباه   با دست من باز مي5+1پيشنهاد  آنيد گره باز شدن اگر فكر مي: پرسيد، گفت مي
ن چيزي به بيرون قرار است از محتواي آ. صحبت نكنيم بهتر است درباره محتواي پيشنهاد. آنيد مي

  .منتشر نشود
  ايران غرب در انتظار پاسخ

اينكه غرب بر هر چه سريعتر پاسخ دادن به  سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي مبني بر
هايمان تمام شود بالفاصله نظرمان  آارشناسي و بررسي هر وقت ما آار: پيشنهادش تاآيد دارد، گفت

روشن است آه طرح اروپا زواياي . االجل و اولتيماتومي براي ما وجود ندارد ربض آنيم و هيچ را اعالم مي
  .دارد و بايد دقيق بررسي شود مختلفي

  پيش شرط آمريكا
هر پيشنهادي آه : يي گفت با ايران در بحث هسته وي يكبار ديگر درباره پيش شرط آمريكا براي مذاآره

ايم اما از حقوق مسلم خود صرفنظر  له تعليق را داشتهمسا ما قبال هم. داده شود بايد معقول باشد
اگر آنها از . بر اساس احترام متقابل و پايبندي به آداب مذاآره صورت گيرد مذاآرات بايد. نخواهيم آرد
  .آنند اميد به مذاآره بدون پيش شرط وجود دارد منطق پيروي

  حيثيتي آند طرف مقابل اصال نبايد مساله تعليق را
: مقابل اصال نبايد مساله تعليق را حيثيتي آند گفت  وزارت امور خارجه با تاآيد بر اينكه طرفسخنگوي

يي باعث  به حقوق ايران در استفاده از فناوري صلح آميز هسته احترام. اين مساله امري منطقي است
  .يابد ياي وارد شود بلكه احترام و شان آنها افزايش م ها خدشه اروپايي شود آه به حقوق نمي

  يي بحث هسته ها در تشديد رفتارهاي متناقض آمريكايي
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ها  درباره تشديد رفتارهاي متناقض آمريكايي سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاري
آنها يك بار . اند ي خوبي به آار نگرفته ها شيوه آمريكايي: گفت يي ايران در چند روز اخير در بحث هسته

بررسي پيشنهاد اولتيماتوم داده شده است و مدام موضوعات مختلف را با يكديگر  ه برايگويند آ مي
ايران  آنيم آه سعي دارند اروپاييها را به اين جهت بكشاند آه پرونده ما احساس مي. آنند مي مخلوط

  .به سادگي قابل حل نباشد
تواند  نجام مذاآرات بدون پيش شرط ميپافشاري ايران بر ا وي در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينكه آيا

ايم؛ اين آمريكاست آه درخواست غير  ما درخواست غير معقول نداده :به لغو مذاآرات بينجامد گفت
آند و دستيابي به  تعيين پيش شرط براي مذاآره دامنه مذاآرات را تنگ مي .معقول و منطقي دارد

 اي از مان خواسته  شوراي امنيت فراتر از حقوقدر عين حال اگر. نيز دشوار خواهد شد نتيجه نهايي
  .ايران داشته باشد براي آن ارزشي قائل نخواهيم شد

  عراق مذاآره با آمريكا درباره
فعال چيزي در دستور آار : آمريكا بر سر عراق گفت سخنگوي وزارت امور خارجه درباره مذاآرات ايران و

  .ندارد ها وجود براي مذاآره با آمريكايي
  ها وزارتخانه ها با برخي خانه هاي مشكوك سفارت تماس

هاي مشكوآي با  چهار سفارتخانه در ايران تماس آصفي در پاسخ به اين سوال آه شنيده شده است از
ما گزارشي از مراجع و منابع : اقتصادي صورت گرفته است گفت هاي آشور در زمينه برخي وزارتخانه

ايم اگر چنين چيزي محرز شود در چارچوب رفتار  ها دريافت نكرده هسفارتخان ذيربط درباره با تخلف
  .آنيم عمل مي ديپلماتيك

  تروريستي منافقين  هاي فرانسه بر گروهك لغو محدوديت
بايد بگويم اين مساله : تروريستي منافقين گفت  هاي فرانسه بر گروهك وي در خصوص لغو محدوديت

اين رفتار حتي خالف قوانين . در مبارزه با تروريسم است اريهاي آ غير قابل قبول و نقض مسووليت
ما قويا . هاي تروريستي است به نوعي چراغ سبز نشان دادن به فعاليت مبارزه با تروريسم اروپاست و

  .اين باره اعتراض خواهيم آرد ها در به فرانسوي
  اسالمي عراق اظهارات رييس مجلس اعالي انقالب

اسالمي عراق مبني بر اينكه مذاآره ايران و آمريكا به   رييس مجلس اعالي انقالبآصفي درباره اظهارات
ايشان ديدگاه خودشان را مطرح آردند و ما براي ايشان احترام قائليم و  :نفع و مصلحت ايران است گفت

 بوده است آه ما درخواست آقاي حكيم را براي مذاآره با آمريكا بر سر مساله عراق به همين دليل
  .ها بودند آه با رفتار نامعقول مانع اين آار شدند اما آمريكايي. پذيرفتيم

  عراق حمله به آنسولگري در
ما افكار گروهي آه : آنسولگري ايران در عراق گفت سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به حمله به

 است اما در خصوص اقدامي آه دانيم و براي ما ناشناخته دادند نمي آنسولگري ايران را مورد تهديد قرار
هاي خود و حفظ حرمت  عراقي اعتراض آرديم و خواستيم آه براي مسووليت صورت گرفت به طرف

  .اقدامات جدي انجام دهد اماآن ديپلماتيك
  

   خود شدیشنهادي به بسته پرانی اعتری اروپاخواستار پاسخ هر چه سرهیاتحاد
  ٢٠٠۶  ژوئن17 – ١٣٨۵ خرداد 27شنبه 
 خواستند هر رانی ای اسالمی اروپا در نشست خود در بروکسل از جمهورهی کشور عضو اتحاد٢۵ سران
  .دی کشور پاسخ گونی شده به اهی ارایشنهادي و بطور مثبت به بسته پعتریچه سر

 نی خود بر تعهد ایی نهاهي اروپا در اطالعهی فرانسه، سران اتحادی گزارش فارس به نقل از خبرگزاربه
 دیي ضمن تارانی ایا  خود درباره برنامه هستهیها ی به نگرانیدگي رسی براکيپلماتیبه راهکار د هیاتحاد
  . کردنددي تاکیا  هستهزيآم  صلحی استفاده از انرژی برارانیحق ا
 از یالدي می اعالم کردند که اول ماه جارییها  کامل خود را از مشوقتی حماني همچنهی اتحادنی اسران
  . شدهی ارارانیان به ا شش قدرت جهیسو
 نی مثبت به ای پاسخعتری خواست هر چه سررانی از اني اروپا همچنهی اتحادی شوراه،ي اطالعنی بر ابنا

  . شوداي مذاکرات مهیري از سرگی برایطی کند تا بر اساس آن شراهیابتکار عمل ارا
  ,.ردي گشي در پادشنهي پنی در رابطه با ای راه مثبتدی بارانیا,: دیافزا ی مهي اطالعنیا

 سازمان ملل متعهد در صورت رد تي امنی در شورارانی اهي علی احتمالمی با طرح تحرني و چهيروس
  .اند   مخالفت کردهشنهادها،يپ
 سي روز گذشته با رئداری در دزي نني خلق چی جمهورسي تائو، رئني است که هو جی در حالنیا

 تازه را شنهادي کرد تهران پیدواري و ابراز امردي از سرگ خواست مذاکرات رارانی کشورمان از ایجمهور
  . باشدیا  مذاکرات هستهیري کرده و به دنبال ازسرگیابیبطور مثبت ارز

 از آنها نبرد اعالم کرد به نظر ی که نامییها پلماتی گزارش به نقل از دنی فرانسه در ادامه ایخبرگزار
  . هستند  در حرکترگیکدی ی بزرگ به سویها  و قدرترانی ارسد یم
 سيانگل" دورهام" در دانشگاه رانی مطالعات الگراني از تحلیکی"  راندلستوفریکر" گزارش به نقل از نیا

  ,. عوض کرده استی لحن خود را تا حدودنژاد ی بود چون احمددواري امتوان یم,:  استیحاک
 نژاد ی لحن احمدسهی با مقانی در وی اتمی انرژیالملل ني به آژانس بکی نزدیی اروپایها پلماتی از دیکی

:  فرود نخواهد آورد، گفتمي در برابر فشارها سرتعظرانی که انی بر ای مبنی مقام معظم رهبراناتيو ب
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 نی تاکنون ایکس. ست نبوده ارانی ای در تضاد با اظهارات رهبررانی ای جمهورسي لحن رئرييتغ,
  ,. را رد نکرده استشنهادهايپ
   
   را مثبت خواند ۵+١ شنهادي به پرانی ایمات پاسخ مقدسیرا

  ٢٠٠۶  ژوئن17 – ١٣٨۵ خرداد 27شنبه 
 ی  درباره۵+١ یشنهادي پی  به مجموعهرانی ای مقدماتیها  با مثبت خواندن پاسخسی رازايکاندول
  . مجموعه را خواستار شدنی تهران به ای تهران، پاسخ رسمیی  هستهی برنامه

 امور ری وزس،ی رازاي آلمان، کاندولیبه نقل از خبرگزار) سنایا (رانی اانی دانشجوی گزارش خبرگزاربه
 در واشنگتن اش ییايتالی ای دالما، همتاموي مشترک با ماسی در کنفرانس مطبوعاتکای آمری خارجه

  .میا دهي شنها یرانی را از ای مثبتاناتي مطمئنا ب :اظهار کرد
 ی همکارري مسرانی که ادوارمي است و قطعا امزي می رورانی ای برای مثبتاري بسشنهاديپ:  ادامه دادیو

  .را انتخاب کند
 مذاکرات ري در واقع مسای آمي که بدانمی دارازي نی به پاسخیالملل ني بی ما و جامعه:  گفتسیرا

  .ري خای است که ثمربخش خواهد بود یريمس
 به رانیگتن انتظار دارد اواشن:  گفتزي نکای آمری  وزارت امور خارجهی مک کورمک، سخنگوشان

  . پاسخ دهدی به طور رسمیشنهادي پی مجموعه
 به دیما با:  کند و گفتاي را احیالملل ني بی  خواست اعتماد جامعهرانی از اايتالی ای  امور خارجهریوز

 می عالني که چنی اما البته زمانم،ي اعتماد داشته باشم،يها صحبت کن  با آنميخواه ی که مییشرکا
  .می را داری روشناري بسیها  وجود دارد، انتظار پاسخشی از گشایريچشمگ

  
  غرب پاسخ مثبت بدهدشنهادي به پرانی رود ای مانتظار :ی اجالس شانگهاهي در حاشنيپوت

  ٢٠٠۶  ژوئن15 – ١٣٨۵ خرداد 25شنبه پنج 
 شنهاداتي به پکیزد نندهی در آرانی انتظار دارد تا ای گفت که وهي جمهور روسسيرئ" ني پوتريمیوالد"
 . پاسخ مثبت دهدی غربی کشورهارياخ
محمود " خود با داری که پس از دني پوت،ی آلمان ازشانگهای مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 گفتگو ی شانگهایهای نشست سازمان همکارهي  در حاشرانی ای اسالمی جمهورسيرئ"  نژادیاحمد
 اده خروج از بحران دی غرب براري اخشنهادي به پیاسخ مساعد پیرانیطرف ا:  کرد اظهار داشتیم

 .است
 نشست نی است که انی من ازنشست ایابیارز:  نژاد اضافه کردی با احمددارخودی درخصوص دنيپوت
 خود ی هسته اقاتي گفتگوها آغاز خواهد کرد و تحقی را به سوی حرکتی به زودرانی بود واارمثبتيبس
 . خواهد کردقيرا تعل

 روشن و شنهادي موضع او را درباره پرانی جمهور اسي با رئدارمی دیط:  اضافه کرد هي جمهور روسسيئر
 .دمیشفاف د

 گفتگوها  ی خود را درباره زمان برگزارشنهادي پی به زودرانی در ادامه اظهار داشت که اني همچننيپوت
 .ارائه خواهد داد

 یو. ورود به گفتگوها اعالم کرده استی خود را برای آمادگرانیا:  افزودني همچنهي جمهور روسسيرئ
 . گفتگوها برداردقی خود از طری حل موضوع هسته ای را در راستای دارد تا گاملی تمارانیافزود که ا

 حق رانیا:  کرد و افزودادی رانی ای براناني قابل اطمکی شرکی از کشورش به عنوان ني همچننيپوت
  . داردزي مقاصد صلح آمیا  بری هسته ایاستفاده از انرژ

  
  کندی عرضه می مذاکرات اتمی طرح خود را برایايران بزود: پوتين
  ٢٠٠۶  ژوئن15 – ١٣٨۵ خرداد 25شنبه پنج 

 که در کشور چين برقرار است، ی شانگهای حاشيه نشست سران سازمان همکاردر:بی بی سی
 نخستين بار با يکديگر ديدار و یروسيه برا نژاد و والديمير پوتين، رئيسان جمهور ايران و یمحمود احمد

 . ايران به گفتگو پرداختندیدرباره مسئله اتم
 با ی است ديدار کند ديداری پوتين پيش از آنکه با رئيس جمهور چين که ميزبان اجالس شانگهایآقا
داده شد در  که به خبرنگاران اجازه ی نژاد داشت که بنابر آنچه در گزارشها آمده، مدت زمانی احمدیآقا

 .اين ديدار حضور داشته باشند بيش از حد معمول بود
 جهان، از جمله ايران را ی اين ديدار در حضور خبرنگاران گفت که همه کشورهای جمهور روسيه طرئيس

 توسعه ی برای پيشرفته و کاربرد اين فناوری به فناوری دستيابی خود برایمستحق دنبال کردن طرحها
 جنگ رش از لحاظ گستی جامعه جهانی برای که اين طرحها هيچ نگرانیه شرط داند اما بیخود م
 . ايجاد نکندی اتمیافزارها

 پس از آنکه با رئيس جمهور چين نيز ديدار و گفتگو کرد با خبرنگاران در مورد نتايج ديدارش با محمود یو
 پايان بخشيدن ی برایجهان تالش جامعه ی نژاد سخن گفت و اعالم کرد که از نظر او، ايران برایاحمد

 ی از سر بگيرد و بزودا حل اين مسئله ری خود ارزش قائل است، آماده است گفتگو برایبه مسئله اتم
 . اين گفتگوها ارائه خواهد دادی از سرگيری برای شده همراه با پيشنهادهايی زمانبندیبرنامه ا
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سيه در حاشيه نشست سران آن صورت  که ديدار رئيسان جمهور ايران و روی شانگهای همکارسازمان
 ی نظامی ميانه با هدف گسترش همکاری است که روسيه و پنج دولت آسيای بين المللیگرفته، نهاد
 . ميان يکديگر تشکيل داده اندیو اقتصاد

 متشکل ی در غرب به آن به عنوان سازمانی سازمان در غرب و آمريکا مورد انتقاد قرار دارد و بسياراين
 به چالش کشيدن نفوذ اياالت متحده ی نگرند که برای غيردموکراتيک و ناقض حقوق بشر میهااز دولت

 .در قاره آسيا تشکيل شده است
 حضور ی شانگهای جمهور ايران به عنوان مهمان ناظر در نشست سه روزه سران سازمان همکاررئيس

اع قرار داده و طرح مسئله  تمام نشست را تحت الشعی ناظران اعتقاد دارند حضور ویدارد و برخ
 . کندی نشست جلب توجه می بحث اصلی ايران در حاشيه نشست، بيش از محورهایهسته ا
 پوتين رئيس جمهور روسيه به عنوان شرکت کننده و هو جين تائو رئيس جمهور چين به عنوان والديمير

 یاجالس شانگها حضور دارند و بدين ترتيب ی شانگهایميزبان در نشست سران سازمان همکار
 چين که و رئيس جمهور ايران فراهم آورده تا بتواند مستقيمًا با رهبران روسيه ی برای استثنايیموقعيت
 غرب به ی در قبال بسته پيشنهادی تصميم گيری ايران دارند برای در پرونده هسته ای اساسیاهميت
 . بپردازدیرايزن

 اند که ايران به یت سازمان ملل متحد، کشورهاي امنيی و چين به عنوان دو عضو دائم شوراروسيه
 ی از حق وتوی امنيت دارند و با برخورداری که در شورایحمايت از آنان چشم دوخته است تا با نقش

 افزايش دهند را اش فشار بر ايران ی اين شورا مانع از آن شوند که آمريکا و متحدان غربیتصميم گيريها
 . امنيت بگذرانندی به ايران از تصويب شورای يا حمله نظامیاد تحريم اقتصی برایو قطعنامه ا

 ی در شورای با ايران دارند تاکنون با هرگونه تصميمی و نظامی و چين که دادوستد گسترده تجارروسيه
 اين کشورها با ديگر یامنيت که لحن تهديدآميز در قبال ايران داشته باشد مخالفت ورزيده اند اما هر دو

 اند که به ايران ده به توافق رسيی امنيت و همچنين آلمان بر سر مجموعه امتيازاتی شورایاعضا
 . اورانيوم را به حال تعليق در آوردی سازیپيشنهاد شده است تا در قبال دريافت آنها، برنامه غن

  اروپا معروف شده، هنوز رسمًا مشخص نيست اما آن گونهی اين امتيازها که به بسته پيشنهادیمحتوا
 در ی همچون سرمايه گذاری آيد، مسائلی بر می و اروپايی ايرانی مقامهای برخیکه از اظهارنظرها

 به اين گ بوئينی ايرباس و قطعات هواپيماهای مسافربریصنعت نفت و گاز ايران، فروش هواپيماها
 . در آن مطرح شده استی امنيتیکشور و احتماًال تضمينها

 .  را رد کردند اين بار از اين پيشنهادها استقبال کرده اندی مشابهیدها که سال گذشته پيشنهاايرانيها
 نسبت به پيشنهادها داده اند اما هنوز موافقت يا مخالفت ی متفاوتی واکنشهای ايرانی مقامهاهرچند
 . ايران با اين پيشنهادها اعالم نشده استیرسم
تا هنگام اجالس سران هشت کشور بزرگ  گفته اند، ايران ی و آمريکايی گونه که مقامات اروپايآن

 . ابراز کندی جهان در ماه آينده وقت دارد تا موافقت يا مخالفت خود را با بسته پيشنهادیصنعت
 ' آرامیفضا'
 کشورش ی حل مسئله هسته ای برای سرگرم رايزنی که رئيس جمهور ايران در شانگهای حالدر

 . گذاردی خود را پشت سر می نشست فصلی اتمی انرژی حکام آژانس بين المللیاست، شورا
 امنيت سازمان ی اش به شورای شورا پيشتر ايران را به عنوان متخلف نسبت به تعهدات هسته ااين

 ی گفته که فضای اتمی انرژی کرده بود اما اين بار نماينده ايران در آژانس بين المللیملل متحد معرف
 .  شورا نسبت به ايران آرامتر استیکل
 ی در حاشيه نشست شورای اتمی انرژی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در مقر آژانس بين المللیعل

 مختلف از تحوالت اخير در قبال مسئله ی گفته که کشورهای اسالمی جمهوریحکام آژانس به خبرگزار
 وفتگ عضو جنبش عدم تعهد، طرفين را به مذاکره و گی ايران استقبال کرده و بخصوص کشورهایاتم

 . ترغيب کرده اند
 حکام اين بوده که بيانيه وزيران خارجه جنبش ی شورای تحول بسيار مهم در نشست جار،ی گفته وبه

در نشست قرائت شده و " یبدون هيچ کم و کاست" ايران ی تعهد در حمايت از فعاليت اتم عدم
کند تا   یم جاد شده کمککه اي" ی آرامیفضا" عضو آژانس معتقدند که ی از دولتهاینمايندگان بسيار
  . ايران پيدا کنندی مسئله اتمی برایحل ديپلماتيک مناسب  بدون تنش بتوانند راه یطرفين در محيط

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
ان پشتيباني از شبه نظامي سخنگوي هيات علماي مسلمين عراق، دولت نوري المالكي را به حمايت و

  .هاي ملي متهم آرد در آشتن شخصيت
  ٢٠٠۶  ژوئن18 – ١٣٨۵ خرداد 28شنبه یک

حارث الضاري، سخنگوي هيات علماي مسلمين  مثني) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
بعد از اعالم وضعيت اضطراري در  :  اظهار داشت-عربستان   چاپ-ي الوطن  وگو با روزنامه عراق در گفت

  .اين شهر، ترور شد  شيخ يوسف الحسان، مفتيبصره،
هاي ديني و ملي انجام  حمايت از شخصيت هاي امنيتي عراق هيچ گونه اقدامي را در دستگاه
نظاميان به شهري است آه همواره در معرض هرج و مرج  دهند آه اين مساله بيانگر تسلط شبه نمي

  .قرار دارد
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المالكي، نخست وزير عراق، در ايجاد امنيت در آشور  نوري توي در ادامه با بيان احتمال شكست دول
هاي  آنترل و ايجاد امنيت در آشور به اين دليل است آه بسياري از گروه علت شكست دولت در: افزود

 هايشان از هاي نظامي و شبه نظامياني هستند آه براي اجراي طرح دولت داراي شاخه آننده در شرآت
  .آنند و مسووالن قادر به آنترل اين پديده نيستند استفاده ميخودروهاي زرهي و اسلحه 

ميان نخست وزير، اعضاي آابينه و پارلمان ايجاد  ظاهرا دولت ضعيف شده و شكافي نيز: الضاري افزود
  .شده است
هيات علماي مسلمين عراق تاآنون  :ي خواست دولت در ايجاد آشتي ملي گفت وي درباره
  .اره دريافت نكرده استيي در اين ب دعوتنامه

در روند سياسي براي حفظ طرح ملي آه  آنندگان سخنگوي هيات در ادامه نسبت به موقعيت شرآت
گردد، ابراز ترديد آرد و با اشاره به  مي به آشور باز به موجب آن نيروهاي بيگانه از عراق خارج و ثبات

 اين مساله تاثيري بر روند  :ق گفتي القاعده در عرا رهبر شبكه آشته شدن ابومصعب الزرقاوي،
  .داشت مقاومت در عراق نخواهد

ها شد،  اشتباهات بزرگي آه مانع از استفاده از فرصت از سوي ديگر رييس پارلمان عراق بر عدم تكرار
  .تاآيد آرد
اظهار يي  المشهداني، رييس پارلمان عراق، در بيانيه  محمود- چاپ لندن -ي الزمان  ي روزنامه به نوشته
  .هاي موجود در آشور نيست ها و ناامني رويارويي با بحران حل نظامي بهترين راه راه: داشت

  .ها را منسجم آند شعارهاي آشتي ملي هستند آه آن ها و حل ها نيازمند راه عراقي: وي تاآيد آرد
زمان آن رسيده است آه از عزت ملت خود در  ها آافي است و ريختن خون عراقي: المشهداني افزود

  .ها دفاع آنيم تمام عرصه
  

درآمدهاي نفتي ميان ملت را  جمهور آمريكا مبني بر تقسيم وزير نفت سابق عراق پيشنهاد رييس
  .توصيف آرد مطابق با قانون اساسي اين آشور و گامي بسيار پيشرفته

  ٢٠٠۶  ژوئن18 – ١٣٨۵ خرداد 28شنبه یک
العلوم، وزير نفت سابق عراق در  ابراهيم بحر دآتر) ايسنا(ش خبرگزاري دانشجويان ايران به گزار
بنا بر اين پيشنهاد حتي : با تاييد اين پيشنهاد اظهار داشت -  چاپ آويت-ي الوطن  وگو با روزنامه گفت
  .مند شوند توانند از درآمدهاي نفتي بهره نيز مي ي عراق هاي آينده نسل

آه چه طور توانست از درآمدهاي حاصل از فروش  ضمن اشاره به تجربيات موفق آويت و اينبحرالعلوم 
ما از اين طرح و پيشنهاد حمايت : آشور، استفاده آند، گفت نفت خود، با توجه به جنگ عراق عليه اين

 ي به طور مستقيم نمايان نشود، چرا آه اين پيشنهاد تضمين آننده آنيم، حتي اگر نتايج آن مي
  .ماست ي هاي آينده نسل

را آه وابسته به دولت باشد، خواستار  وزير نفت سابق عراق تشكيل مجدد شرآت ملي نفت عراق
ها نيز  هاي مالي اختصاص داد و هر يك از عراقي آمك ي بايد سهام اين شرآت را به ارايه: شد و گفت

هاي مالي به مردم  به صورت آمكسود ببرند و سود حاصل از آن  خرند، به همان ميزان آه سهام مي
  .اختصاص داده شود

ثروتمندان فروخته شود، بلكه بايد قيمت آن معقول   از اين رو نبايد سهام اين شرآت تنها به :وي افزود
  .فروش سهام اتخاذ شود ي باشد و ضوابط خاص در راستاي نحوه

اوي، رهبر القاعده در عراق، ميزان ابومصعب الزرق اين وزير سابق عراقي احتمال داد آه بعد از مرگ
 .صادرات نفت عراق افزايش خواهد يافت

  
  . ها تن مجروح شدند  تن آشته شده و ده31در عراق دست آم ) شنبه(در حمالت مختلف امروز 

  ٢٠٠۶  ژوئن17 – ١٣٨۵ خرداد 27شنبه 
س عراق اعالم آرد بر اثر به نقل از خبرگزاري رويتر، پلي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي المحموديه هفت  گذاري شده در مرآز ايست و بازرسي ارتش عراق در منطقه انفجار يك خودروي بمب
  .  تن ديگر زخمي شدند15عراقي آشته و 

  
انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در بغداد نيز آه نيروهاي ارتش و پليس عراق را مورد هدف قرار 

  .  تن ديگر منجر شد11شدن چهار تن و مجروح شدن داده بود، به آشته 
انفجار يك بمب در يك بازار شلوغ در بغداد نيز شش آشته و : چنين تاآيد آردند منابع پليس عراق هم

  .  مجروح برجاي گذاشت11
ي آاظمين در شمال بغداد نيز دو آشته و  سقوط چند خمپاره به يك بازار در منطقه: اين منابع افزودند

  . جروح بر جاي گذاشت م14
  

انفجار يك بمب در نزديكي سالن نمايش ملي بغداد يك آشته و پنج : يك مقام پليس عراق نيز تاآيد آرد
  . مجروح برجاي گذاشت

شبه نظاميان ناشناس معاون رييس شوراي شهر الدغاره و پسر وي را در : چنين عنوان داشت وي هم
اي اعالم آرد آه علميات جستجو  رتش آمريكا نيز با صدور بيانيها.  آيلومتري جنوب بغداد ترور آردند180

  . ي اليوسفيه را آغاز آردند ي ديروز جمعه به منطقه براي آشف دو سرباز مفقود شده آمريكايي در حمله
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ي جنوب عراق در بصره از بستن مساجد اهل  دفتر اوقاف سني منطقه: خبرگزاري آلمان نيز گزارش داد

هاي ترور عليه روحانيون دانشمندان سني صورت گرفته خبر  ر آه در اعتراض به عملياتسنت در اين شه
  . داد

با : وگو با خبرگزاري آويت تاآيد آرد ي عراق در گفت از سوي ديگر هوشيار زيباري، وزير امور خارجه
آينده تشكيل دولت جديد روابط بين عراق و آويت بهتر خواهد شد و اين روابط دوجانبه در مراحل 

  . سازمان يافته و ريشه دار ميشود
تر شدن نقش ديپلماتيك آشورهاي  وي ضمن تاآيد بر همكاري سياسي و امنيتي بين دو آشور فعال

  . عربي در عراق را خواستار شد
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   خرداد28:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ وئن ژ18 – ١٣٨۵ خرداد 28شنبه یک

روزنامه های يکشنبه تهران عنوان های اصلی خود را با تيترهای احساساتی به دومين :بی بی سی
شکست تيم ملی فوتبال ايران در مسابقات جام جهانی آلمان اختصاص داده و در مقاالتی به تحليل اين 

ييس مجلس اعالی گزارش هايی درباره پرونده هسته ای، سفر عبدالعزير حکيم ر. خبر پرداخته اند
  . شيعيان عراق، گرانی کاال و قطعی شدن سهميه بندی بنزين از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

  شکست فوتبال
گزارش دومين باخت تيم ملی فوتبال ايران را در " باختيم پس هستيم" با عنوان طعنه آميز کارگزاران

  . صفحه اول خود منعکس کرده است
 برای گزارش باخت تيم ملی کيهانعنوانی است که روزنامه " ای بر بازی احساسیغلبه فوتبال حرفه "

  . فوتبال ايران برگزيده است
نوشته وداع تلخ با جام جهانی و اضافه کرده که خيلی " سقف پرواز تيم ملی همين بود" با عنوان جوان

 هم دوام آورديم ولی ۶٣ا دقيقه حريف پرتغال بود با انبوهی بازيکن نامدار، ت. خوب دفاع کرديم اما نشد
 بر صفر مقابل پرتغال در جام جهانی به پايان ٢قصه ايران خيلی زود با شکست . باالخره تسليم شديم

  . رسيد
که عکسی بزرگ از لحظه ورود گل دوم به دروازه " وداع زودهنگام با جام جهانی" با عنوان آفتاب يزد

  .  مسابقه پرداخته استتيم ايران هم کنار آن چاپ شده به گزارش
گزارش اندوهگينی از بازی ديروز فراهم آورده و در " بدرود جام جهانی" با تيتر بزرگ همبستگی

پوشان در جام جهانی  ملی. تر است سرمقاله خود نوشته معلوم شد فوتبال ما از ترينيداد و آنگوال پايين
  .سالوی مردم را شاد کردند فرانسه، با پيروزی مقابل آمريکا و تساوی مقابل يوگ١٩٩٨

 نوشته با گذشت هشت سال انتظار مردم کارنامه بهتری بود، همبستگیعلی صالح آبادی سردبير 
ها   گل در دو بازی بوديم که اين شکست۵درپی و خوردن جمعا  اما متاسفانه شاهد دو شکست پی

ن دولت و مجلس هفتم به نشان از سير نزولی تيم ملی در دولت نهم است که ناشی از عدم توجه اي
  . مقوله مهم فوتبال است

 نا  های گرايی ، واقع  کودکانه روياهای.  شد  چيز تمام  در سرمقاله خود نوشته همهاعتماد ملی
   شکست  ملی تيم.  شد  تمام  داشتيم  که  متفاوتی  و احساسات  درک  آن  و همه ، انتظار معجزه اميدکننده

  . آخر رسيد  به انیجه  ما جام خورد و برای
 با تاکيد بر اين که شکست تيم ايران نتيجه شکست برانکو ايوانکوويچ اعتماد ملینويسنده سرمقاله 
   بارها بيشتر از مردی شان  سهم  که  داشت ، او شرکايی  ناکامی در اين.   تنهايی  به بود نوشته اما نه

  .   بود يا نه ان اير  تيم  نيمکت داند رهبر واقعی  خدا می  که است
 ميليون دالر ١٠روزنامه جمهوری اسالمی خبر داده که پخش مستقيم بازيهای جام جهانی از تلويزيون 

  .برای ايران هزينه دارد، در حالی که اين سازمان با کمبود بودجه روبروست
زيان های اين روزنامه اضافه کرده باخت های پياپی تيم ملی فوتبال ايران، عالوه بر زيان مالی، 

آيا با توجه به اين واقعيت ها نبايد در فرهنگ غلط فوتبال . اجتماعی زيادی نيز به همراه داشته است
  .پرستی که در کشور به راه افتاده تجديدنظر شود

 در سرمقاله خود نوشته فوتبال چندان با اهميت شده که در زمان مسابقات جهانی صدای رسالت
  .کسی به گوش ها نمی رسد

 شايد حساسيت زدايی از مسائل سياسی مانند حوادث عراق دليل رسالتنظر نويسنده سرمقاله به 
اين همه جذابيت فوتبال باشد و گرنه چرا فوتبالی که در اوايل قرن بيستم بسياری کشورهای اروپايی 

بيت و حتی حاضر نبودند هزينه سفر بازيکنان خود را تقبل کنند در اوايل قرن بيست و يکم چنين جذا
  محبوبيتی يافته است؟

  هسته ای
  . راه اندازی خواهد شد٢٠٠٧ از قول معاون وزير خارجه ايران نوشته نيروگاه اتمی بوشهر در سال کيهان
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تعامل و تدابير «به نوشته اين روزنامه، عباس عراقچی که برای حضور در دومين اجالس کنفرانس 
ست، گفته احداث نيروگاه بوشهر طبق برنامه در جريان به قزاقستان سفر کرده ا» اعتمادسازی در آسيا

  . تحويل داده خواهد شد٢٠٠٧است و اگر مشکالتی به وجود نيايد، سوخت اين نيروگاه در سال 
 ٢۵ نوشته اتحاديه اروپا خواستار پاسخ هرچه سريع تر ايران به بسته پيشنهادی شد و سران جام جم

 بروکسل از ايران خواستند هرچه سريع تر و مثبت به بسته کشور عضو اين اتحاديه در نشست خود در
  .پيشنهادی ارائه شده پاسخ گويد

  تجمع زنان
 خبر داده که چند روز پس از گذشت تجمع غير قانونی زنان در ميدان هفت تير تهران مير همبستگی

کند و  يه میعبداللهی سخنگوی وزارت کشور واکنش نشان می دهد و از حضور آقايان در اين جمع گال
  .گويد که چرا آقايان در اين جمع حضور داشتند می

 يک عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس از وزارت کشور خواسته تا در همبستگیبه نوشته 
خصوص اين تجمع توضيح دهد و فراکسيون زنان مجلس هم پرسيده آقايان در تجمع چه می کردند ما به 

  .آن ها مشکوک هستيم
  جمهورنامه به رييس 
 خبر داده که عده ای از فعاالن حفظ محيط زيست در نامه ای به رييس جمهور از وی اعتماد ملی

به نوشته اين عده قله دماوند ميراث طبيعی ايران و . خواسته اند روزی را به کوه دماوند اختصاص دهد
يطی در موقعيت مح  بشری و مراعات نکردن نکات زيست  و پيشرفت جهان بنا به عللی همچون توسعه

  . خطرناکی قرار گرفته است
های شقايق منحصر به فرد  به نوشته اين روزنامه فعاالن حفظ محيط زيست در نامه خود با اشاره به گل

های غير قابل تجزيه يا با طول عمر زياد مانند  منطقه و دشت الر در نامه خود نوشته اند وجود زباله
های  های پالستيکی، و باتری روها، ظروف يکبار مصرف و کيسههای نوشابه يکبار مصرف و کنس قوطی

  .قلمی مناطق اطراف دماوند را به شدت آلوده کرده است است
  دو نرخی شدن بنزين

 تعيين دو نرخ برای بنزين را قطعی اعالم کرده و در عنوان اصلی خود نوشته برای هر اتومبيل کارگزاران
  .روزی سی ليتر بنزين جيره بندی می شودشخصی روزی سه ليتر و برای هر تاکسی 

اين روزنامه در سرمقاله خود نوشته سهميه بندی بنزين کار مناسبی نيست برای آن که آزادی اقتصادی 
  .را از مردم می گيرد و دولت را تنظيم کننده بازار قرار می دهد

  
   خرداد27:  تهرانیروزنامه ها

  ٢٠٠۶  ژوئن17 – ١٣٨۵ خرداد 27شنبه 
روزنامه های امروز تهران حضور رييس جمهور ايران را در شانگهای و گفته های وی را با : سیبی بی

اعتراض . اعضای اين پيمان با اهميت ديده و با عکس هايی از اين ديدار در صفحات اول خود نقل کرده اند
ر، ابراز ، ادامه جدال بر سر اظهارات رييس ديوان بازرسی کشو١٣٠به گزارش سقوط هواپيمای سی 

اميدواری بر پيروزی تيم قوتبال ايران در دومين ديدار در جام جهانی و انتقاد از سياست های اقتصادی 
  . دولت از ديگر مطالب اين روزنامه هاست

 با چاپ عکس بزرگی از ديدار والديمير پوتين و محمود احمدی نژاد روسای جمهور ايران و آفتاب يزد
ها خبر داده و نوشته رييس دولت ايران بعد از اين ديدار گفت ايران بزودی روسيه از اهميت اين گفتگو 

  .مذاکرات هسته ای با اروپا را آغاز می کند
 در صدر گزارش های خبری خود به نقل از محمود احمدی نژاد رييس جمهور در شانگهای نوشته شرق
  . ايران با جديت و دقت، بسته پيشنهادی اروپا را بررسی می کند: است
رييس جمهوری روسيه اعالم کرده که پيشنهاد روسيه در مورد غنی :  در عين حال نوشته کهشرق

سازی مشترک در خاک روسيه در بسته پيشنهادی اروپا وجود دارد و ايران پيشنهادات اروپا را خواهد 
  . پذيرفت
روژه انتقال گاز ايران  به نقل از رئيس جمهور روسيه از تمايل شرکت گاز روسيه برای شرکت در پکيهان

به پاکستان و هند، موسوم به خط لوله صلح خبر داده است که به نظر والديمير پوتين جذب سرمايه و 
  . تامين مالی اين پروژه از جمله فعاليت هايی است که شرکت گاز پروم می تواند انجام دهد

ال گاز ايران به پاکستان و هند می پروژه هايی مثل پروژه انتق«: ، وی تاکيد کرده استکيهانبه نوشته 
  » .تواند هزينه خود را تامين کند

 ١۵سازمان همکاريهای شانگهای از : نوشته" اجالسی که از ايران اهميت گرفت"جام جم با عنوان 
که تاسيس شد تاکنون در سطح افکار عمومی، محافل سياسی و ) ١٣٨٠ خرداد ٢۵ (٢٠٠١ژوئن 

 است اما دعوت از چهار کشور برای شرکت در اجالس به عنوان عضو رسانه های گروهی مطرح نبوده
  . ناظر و هم حضور ايران در سطح عالی ترين مقام رسمی جلوه ای ديگر به اين اجالس داده است

با اشاره " زمان بازنگری در سياست هاست" در سرمقاله خود با عنوان اعتماد ملیاما در همين حال 
اينک که : ه دولت احمدی نژاد که نگاه به شرق عنوان گرفته بود نوشتهبه سياست خارجی اعالم شد

معلوم شده است چين و هند و روسيه انتظارات مورد نظر ايران را برآورده نمی کنند بايد قبل از اين که 
  . ادامه اين سياست بهای گزافی بر دست ايران بگذارد، در آن بازنگری شود
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به دنبال مذاکرات ايران و کشورهای عضو پيمان : بر داده که در عنوان اصلی خود خکارگزاران
  . شانگهای، ايران از پيشنهادهای جهانی برای رفع بحران هسته ای استقبال کرد

همين روزنامه در مقاله ای با اشاره به دو نکته که رييس جمهور در سخنرانی خود در شانگهای بر آن 
  .ها توضيح بيشتری بدهدتاکيد کرده بود، از وی خواسته درباره آن

در حالی که روزنامه های هوادار جناح محافظه کار نوشته اند که نمايندگان مجلس با توضيحات 
محمدرضا رحيمی، رييس ديوان محاسبات متقاعد شده اند و حتی خيال امضای نامه ای در تائيد و 

رهنگی مجلس گفته است  عماد افروغ، رييس کميسيون ف آفتاب يزدحمايت وی را دارند، به نوشته
عذرخواهی رييس ديوان محاسبات در جلسه يک کميسيون، اگر واقعيت داشته باشد هم قانع کننده 

  . نيست
به تاکيد نماينده تهران، نمايندگانی که خواستار برکناری محمدرضا رحيمی بودند همچنان بر اين نظر 

  . خود اصرار دارند
ه خود سخنگوی دولت را به خاطر انتقاد از رييس ديوان  در سرمقالرسالتدر همين حال روزنامه 

  . محاسبات نکوهش کرده است
 متن نامه رييس ديوان محاسبات را منعکس کرده که به سخنگوی دولت نوشته شده و در آن شرق

  . شان خود را باالتر از وزير دانسته است
 همايشی با حضور رييس جمهور، انتقادها از رييس ديوان محاسبات از زمانی اتفاق افتاد که وی در

هيات دولت فعلی را مردانی پاک خواند که همين باعث شده است که ديوان محاسبات امسال نيازی به 
محمد رضا رحيمی در عين حال جمله ای هم از قول يک مسلمان سوری . تهيه گزارش نداشته باشند

  . بيان کرد که احمدی نژاد را همپايه پيامبران دانسته بود
 نفر از ٨٠ اعتماد ملی به نوشته ١٣٠و روز بعد از انتشار گزارش سقوط هواپيمای نظامی سی د

های کشور به نمايندگی از سوی بيش از هزار نفر متخصص کنترل پرواز  کنترلرهای مراقبت پرواز فرودگاه
رسی های کشور با رييس سازمان هواپيمايی کشوری مالقات کردند، تا در خصوص روند بر فرودگاه

  . و گو کنند  بحث و گفت ١٣٠پرونده سانحه سی 
پرواز گفته است گزارش منتشر شده توسط   دبيرکل جامعه متخصصين مراقبت اعتماد ملیبه نوشته 

سازمان قضائی نيروهای مسلح و مدارک و مستندات آن مورد تائيد ايکائو نيست و اعضای جامعه 
  .ا کارشناسان نظامی پاکستان را قبول ندارند نفره نظاميان و ي٢٩متخصصين هم نظر کميته 

 کنفرانس خبری مشترک شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ايران و دفتر اعتماد ملیبه نوشته 
تحکيم وحدت، برای اعتراض به بازداشت دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران و ديگر فعاالن 

  . دانشجويی برگزار شد
سوی خوئينی ها دبيرکل سازمان دانش آموختگان به اتفاق عده ای از بنابر گزارش ها، مهندس مو

فعاالن دفتر تحکيم وحدت دانشجويی چهار روز پيش در جريان شرکت در تظاهراتی که در حمايت از 
  .حقوق زنان برگزار شده بود، دستگير شدند

  
   خرداد٢۶:  ايرانیمرور هفته نامه ها

  ٢٠٠۶  ژوئن16 – ١٣٨۵ خرداد 26ه جمع
هفته نامه های اين هفته ايران با بررسی ابعاد پيشنهاد هسته ای اروپا به ايران، گزارش :بی بی سی

ها و مقاالتی در باره اغتشاش در سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت 
 کنترل چاپ کرده و از وزارت بهداشت و رسانه ها خواسته اند هيجان ناشی از بازی های جام جهانی را

  .کنند
بعد از ارائه پيشنهاد هسته ای غرب به ايران، در حالی که دولت ايران هنوز واکنشی رسمی در باره اين 

   اين سئوال را مطرح کرده که آيا ايران بسته پيشنهادی غرب را می پذيرد؟صداپيشنهاد نشان نداده 
غرب سخن گفته اند که مبنای اين ، مقامات ايرانی در حالی از بررسی بسته پيشنهادی صدابه نوشته 

پيشنهاد توقف غنی سازی است و آنها پيش از اين اعالم کرده بودند که هر گونه توقف غنی سازی 
  .اورانيوم را نخواهند پذيرفت

اين نشريه بخشی از پيشنهادات اروپا به ايران را به نقل از يک شبکه خبری نقل کرده و از قول گروهی 
ايران هرگز اين پيشنهاد را نخواهد پذيرفت به ويژه تيم سياسی : " دبين ناميده نوشتهکه آنها را ناظران ب

  ."حاکم فعلی در ايران تمايل اندکی به کنار آمدن در برابر غرب و بازگشت به پای ميز مذاکره دارد
ت ، ناظران خوش بين البته عقيده دارند که ايران سر انجام برای نشان دادن حسن نيصدابه نوشته 

خود در حل مسالمت آميز بحران اتمی و از سر گرفتن مذاکره با غرب، توقف غنی سازی را با تاکيد بر 
  .اين که تعليق غنی سازی موقت و داوطلبانه است، خواهد پذيرفت

  محتوای پيشنهاد غرب
  ارگان حزب موتلفه پيشنهاد هسته ای غرب به ايران را نشانه ای از تن دادن غرب به خواستهشما

  ."غرب سرانجام کوتاه می آيد: "های ايران تعبير کرده و در صدر اخبار خود نوشته
در بسته "ارگان موتلفه واکنش مثبت علی الريجانی، دبير شورای امنيت ملی را اين طور تعبير کرده که 

سازی ارائه شده از تعليق غنی ) مسئول روابط خارجی اتحاديه اروپا(پيشنهادی که توسط خاوير سوالنا 
  ."سخنی گفته نشده است
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  ، سياست خارجی فعال دولت اصولگرا باعث شده جهان بهشمابه عقيده سرمقاله نويس 
  .حق ايران برای برخورداری از انرژی هسته ای اذغان کند و اجماع بين المللی به نفع ايران حاصل شود

بن بست غرب در "ا نشانه  ارگان انصار حزب اهللا در عنوان اصلی خود واکنش های غرب ريالثارات
ارزيابی کرده و از قول عالء الدين بروجرودی رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس " مقابله با ايران

حق مسلم ايران غير قابل تغيير است و ما حتما آن چيزی را که بدون اتکای به بيگانگان به : نوشته
  .دست آورده ايم قطعا از دست نخواهيم داد

اميدوارم بتوانيم در :" ر جلسه هفتگی انصار حزب اهللا سخن می گفت، اضافه کردهآقای بروجردی که د
يک توافق و تفاهم هم اين حق را که حق ملت ماست داشته باشيم و هم امتيازات الزمی را که 

  ."مشکالت ما را حل می کند بگيريم
حرف جديدی : وشته در سرمقاله اين شماره مشوق های اروپا را شيطنت توصيف کرده و نپرتو سخن

در بسته پيشنهادی وجود ندارد و اروپا و آمريکا کماکان بر سر مطالبات بی اساس خود پافشاری می 
  .کنند

اگر غرب معتقد است که ايران تهديدی :  در باره مشوق های غرب نوشتهپرتو سخنسرمقاله نويس 
انين و مقررات بين المللی است برای صلح جهانی و اقدام آن کشور در زمينه انرژی هسته ای خالف قو

  به جای برخورد چرا جمهوری اسالمی را تشويق می کنيد؟
  مخالفان سرسخت

 خرداد در قم بازتاب گسترده ای در رسانه ١۵اغتشاش در سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در روز 
اشمی ه:"  در عنوان اصلی خود پيام آن را اين گونه تعبير کرده استاميد جوانها داشته و 

  ."رفسنجانی نبايد به قدرت برسد
 برخی شاگردان آقای مصباح يزدی، انتخابات خبرگان را کارزاری برای سد کردن راه  اميد جوانبه نوشته

  .هاشمی رفسنجانی برای دستيابی به اهدافش می دانند
نيست  در عنوان اصلی خود آقای هاشمی را تاريخ زنده جمهوری اسالمی ناميده که حذف شدنی صدا

  .و حمله به جلسه سخنرانی وی را گامی در جهت تک صدايی کردن جامعه ارزيابی کرده است
اين نشريه در عين حال به انتقاد از آقای هاشمی رفسنجانی پرداخته که به عقيده نويسنده، وی در 

اعتراض به حرکت های اهانت آميزی که در گذشته به مراجع تقليد، وزرا، نمايندگان مجلس و 
ويسندگان شده کوتاهی کرده است و اکنون ترکش های سياست پر و بال دادن به خشونت طلبان ن

  .دامن خود او را نيز گرفته است
 با چاپ مطالبی به دفاع از کسانی پرداخته اند که به نوشته آنها در هنگام يالثارات و پرتو سخن

  . با آنها برخورد شده استسخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی درخواست طرح سئوال داشتند اما
 در عين حال به انتقاد از رسانه ها پرداخته و نوشته آنها برای آقای هاشمی يالثاراتسرمقاله نويس 

رفسنجانی دل نمی سوزانند و نسبتی هم با اصل انقالب ندارند بلکه به دنبال القای وجود شکاف در 
  . درون نظام هستند

  افسردگی شکست
 سالمت ملی فوتبال ايران در برابر مکزيک بسياری از ايرانی ها را آزرده کرده، در حالی که شکست تيم

از وزارت بهداشت و رسانه ها خواسته است سطح هيجان مردم را کنترل کرده و جلوی افسردگی 
  .شديد ناشی از شکست را بگيرند

ده، جام جهانی  چاپ شسالمتمرتضی حيدری مجری برنامه های خبری تلويزيون در يادداشتی که در 
در : "را فرصتی استثنايی برای بيرون آمدن از خمودگی، رخوت و افسردگی توصيف کرده اما نوشته

  ."صورت عدم مديريت اين ماجرا صدمات روحی و روانی وحشتناکی منتظر ماست
ن صدا  برای دومين هفته پياپی به انتقاد از برگزاری جام جهانی پراخته و مسئواليالثاراتدر همين حال 

و سيما را متهم کرده برای کسانی تبليغ می کنند که از بامداد تا شامگاه می خورند تا بتوانند شوت 
  .کنند و از اين شوت ها پول پارو کنند

خوانده و پرسيده چرا رسانه ملی ساالنه ميليون ها دالر " سوغات شوم غرب" اين نشريه فوتبال را 
  .برای حمايت از آن خرج می کند

  
   خرداد25:  تهرانیر روزنامه هامرو
  ٢٠٠۶  ژوئن15 – ١٣٨۵ خرداد 25شنبه پنج 

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از سفر محمود احمدی نژاد به :بی بی سی
چين برای شرکت در اجالس شانگهای نوشته و از اهميت اين سفر سخن گفته اند و همچنين اعزام 

برای رسيدگی به کار تيم ملی فوتبال ايران در بازی های جام جهانی در آلمان، معاون رييس جمهوری 
، احتمال افزايش بهای نان و جيره بندی بنزين را در ميان اخبار ١٣٠گزارش علل سقوط هواپيمای سی 

  . اصلی خود منتشر کرده اند
اخبار مربوط به اين  با عنوان سايه سنگين مذاکرات هسته ای ايران بر کنفرانس شانگهای اعتماد

  . اجالس را منعکس کرده است
 در صدر گزارش های خود عکسی از محمود احمدی نژاد را چاپ کرده که وی را در هواپيمای شرق

  . عازم شانگهای است نشان می دهد
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 که مقاالتی از دو سفير سابق ايران در چين را درباره اهميت همکاری های دو کشور به چاپ شرق
زارش اصلی خود نوشته به نظر نمی رسد که عضويت ايران در گروه شانگهای چندان سهل رسانده در گ

و دست يافتنی باشد چون عالوه بر اينکه روسيه و چين تلويحًا اعالم کرده اند چندان از پيوستن تهران 
به پيوند حمايت نمی کنند، کشورهای آسيای ميانه نيز چندان موافق پيوستن تهران به مجموعه 

  . تشديد نشودSCOستند و درواقع ترجيح می دهند فضای غيرغربی در ني
 در صدر اخبار خود از زبان رييس سازمان برنامه و مديريت نوشته تکليف فيمت نان و بنزين و کارگزاران

اين روزنامه سرمقاله خود را هم به همين موضوع . چگونگی توزيع بنزين به زودی روشن می شود
ن نوشته نان از صد سال پيش و بنزين از چهل سال پيش مهم ترين اقالم مصرفی اختصاص داده و در آ

  .مردم هستند که هميشه بر سياست ايران اثر گذاشته اند
 از حضور يک هيات پارلمانی بريتانيايی در تهران خبر داده و نوشته در مصاحبه مطبوعاتی همبستگی

ما : ات در ايران در خصوص وضعيت حقوق بشر گفتاين هيات سه نفره، تونی لويد درباره گفتگوهای هي
رسد ايران در اين مسايل براساس   درباره برخی مسايل حقوق بشر صحبت کرديم که به نظر می 

های مذهبی، آزادی    توان به حقوق اقليت  کند که از آن جمله می    المللی خود عمل نمی   تعهدات بين
  . عات اشاره کردبيان، آزادی های سياسی و آزادی اجتما

 اين نماينده مجلس بريتانيا درپاسخ به سئوالی که چرا به سابقه امپراتوری همبستگیبه نوشته 
توانيم به خاطر کارهايی که افرادی با   ما نمی: توجه هستيد، گفت  بريتانيا و استعمارگری اين دولت بی

ما مسئول کارهايی هستيم که . نيم های گذشته انجام دادند، از شما عذرخواهی ک  مليت من در زمان
  .افتد  در حال حاضر اتفاق می

 حسن روحانی عضو شورای عالی امنيت ملی در يک سخنرانی در رشت گفت  اعتمادبه نوشته
 سرمايه هستند از ما بگيرد زيرا در آن صورت در روزگار سختی،   شخصيت هايی را که   دشمن نگذاريم

  .  دهد تخواهد کشور را نجا  می  کسی چه
   که  ای  رسيده  دوران  به  تاکيد کرده که افراد تازهاعتماددبير سابق شورای عالی امنيت ملی به نوشته 

   را در شرايط توانند کشور و نظام  بتوانند باشند، نمی   ندارند تا مورد اعتماد مردم  هم  و تجربهای سابقه
  ها اطمينان  و خم  عبور از پيچ  برای  افراد ناشناس  اتکای ه ب توانيم  کنند و ما نمی  و اداره  حفظ بحرانی
  . باشيم داشته

 خبر داده که رييس جمهوری طی دستوری رييس سازمان ورزش را به عنوان مسئول تيم ملی خراسان
  . فوتبال راهی آلمان کرد

عمومی ومحافل به نوشته خراسان اين دستور رييس جمهوری بعد از آن اتخاذ شد که با فشار افکار 
  . سياسی، برانکو، مربی تيم ملی فوتبال ايران مجبور شده است که تغييراتی را در تيم ملی ايجاد کند

 در دنبال اين خبر اضافه کرده است که آقای داد کان، رييس فدراسيون فوتبال، در مصاحبه کارگزاران
دهد کسی در کار تيم ملی دخالت  ی مطبوعاتی خود بعد از باخت تيم ملی به مکزيک گفته بود اجازه نم

  .کند
 در تهران خبر داده که بر اساس گزارش سازمان قضايی 130 در زمينه سقوط هواپيمای سی کيهان

نيروهای مسلح چهار نفر از تيپ ترابری منطقه هوايی مهرآباد و چهار نفر از بخش مراقبت پرواز و تقرب 
  . فرودگاه مهرآباد مرتکب قصور شده اند

 صفحه تنظيم شده، پرونده ٩٣ براساس قرار نهايی دادسرای نظامی تهران که در  کيهانوشتهبه ن
مقصران به اتهام مشارکت در اهمال، سهل انگاری، بی مباالتی و عدم رعايت نظارت دولتی بر مقررات 

ی از سرنشينان هواپيما و تعداد) شهادت(ايمنی مربوط به پرواز و هوانوردی منجر به قتل غير عمدی 
رهگذران و ايراد صدمه بدنی غيرعمدی به تعدادی از ساکنين و رهگذران محلی با صدور قرار مجرميت و 

  .کيفر خواست به دادگاه نظامی تهران ارسال شد
 هزار نفر و ٣١ از زبان رييس راهنمايی و رانندگی گزارش کرده که با پيش بينی مرگ حدود جوان

 نفر در تصادفات رانندگی سال جاری، روزشمار کشته شدن  هزار٣٠٠مصدوم و معلول شدن حدود 
  .  هزار نفر در تصادفات تابستان امسال از اول تيرماه آغاز می شود٩حدود 

 ۶٠٠ هزار و ٨به نوشته اين روزنامه، سردار رويانيان گفته است که در تابستان سال گذشته متاسفانه 
  .ر نيز مجروح شدند هزار نف۴۵نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته و 
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