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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(ژیم ایران و دولتهای بزرگر

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

به بروآسل سفر ) پنجشنبه(فردا  علي الريجاني: خبرگزاري فرانسه به نقل از خاوير سوالنا خبر داد
  .دآن مي

  ٢٠٠۶ ژوئيه 5  - ١٣٨۵ تير 14شنبه  چهار  
خاوير سوالنا، رييس : خبرگزاري فرانسوي ادامه داد ، اين)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
با دآتر الريجاني تماسي تلفني داشتم و : اي اعالم آرد در بيانيه سياست خارجي اتحاديه اروپا امروز

 ادامه)  تيرماه20( ژوييه 11شنبه  مان را روز سه ل مالقات آنيم و مذاآراتبروآس توافق آرديم فردا در
  .خواهيم داد
دقيقه آخر تصميم گرفته است سفرش به بروآسل را  از شنيدن اين آه دآتر الريجاني در: سوالنا گفت

  .مزده شد امروز برگزار شود، به تعويق انداخته است، شگفت تر با وي توافق آرده بوديم آه پيش
ام آه ما  ها و دآتر الريجاني روشن آرده ايراني براي: خبرگزاري رويتر نيز به نقل از سوالنا نوشت

  .اوايل ماه گذشته به آنها دادم، به سرعت دنبال شود هايي را آه خواهيم بررسي ايده مي
 آه مذاآرات وزير امور خارجه ايران گزارش داد خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز به نقل از منوچهر متكي،

  .علي الريجاني و سوالنا لغو شده است
ارايه نكرد و نگفت آه مذاآرات در آينده در چه زماني  ي اين مساله ره اين گزارش افزود، متكي دليلي دربا

نويس خبر صدا و سيماي جمهوي اسالمي ايران اعالم شده آه مذاآرات  زير برگزار خواهد شد، اما در
  . افتاده استتعويق براي يك هفته به

ي گروه   تيرماه ميان وزيران امور خارجه21نشست  طرف غربي اصرار دارد آه ايران تا پيش از برگزاري
  .ي پيشنهادي اين گروه بدهد را به مجموعه  از طريق الريجاني پاسخي5+1موسوم به 

  
 21( ژوئيه 12ريخ اعالم آرد آه آمريكا مايل است ايران تا تا) چهارشنبه(امروز  سخنگوي آاخ سفيد

  . را بدهد5+1ي پيشنهادي  پاسخ مجموعه) تيرماه
  ٢٠٠۶ ژوئيه 5  - ١٣٨۵ تير 14شنبه  چهار  

به نقل از خبرگزاري رويتر، توني اسنو، سخنگوي وزارت ) ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ما اين : يه خواهد بود، گفتي روس اش به عهده نشست گروه هشت آه ميزباني آاخ سفيد با اشاره به

  ژوئيه پيش از آغاز نشست گروه هشت پاسخي را شنيده12ايم آه انتظار داريم تا  آرده را تصريح
  .باشيم

ي پيشنهادي را خواهد داد، اين  پاسخ مجموعه در حالي آه ايران اعالم آرده است اواخر مردادماه
اسخ ايران را روز چهارشنبه بشنوند، اما علي بودند آه پ گزارش افزود، مقامات آاخ سفيد اميدوار

امنيت ملي نشست امروزش با خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي  الريجاني، دبير شوراي عالي
  .آرد ي اروپا را لغو اتحاديه

ي گروهك تروريستي  نسبت به ديدار سرآرده اين گزارش ادامه داد، ظاهرا ايران براي ابراز خشم
  .به تعويق انداخته است ن اروپا اين سفر را يك روزمنافقين از پارلما

آرد آه علي الريجاني  تاييده است امنيت ملي ايران الملل شوراي عالي بين امنيت جواد وعيدي، معاون
يي ميان دو  آند و افزود، مذاآرات هسته سوالنا شرآت مي فردا براي شرآت در ضيافت شام خاوير

  .شود جام ميان ي آينده ي هفته شنبه طرف سه
وگوي تلفني  پيرو گفت: دانشجويان ايران اعالم آرد به گزارش ايسنا، وي با ارسال نمابري به خبرگزاري

رييس سياست [و خاوير سوالنا ] دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران] الريجاني] علي[امروز آقايان دآتر 
ي پيشنهادي آشورهاي غربي  ص بستهطرفين توافق آردند مذاآرات در خصو] اروپا ي خارجي اتحاديه

  . ژوئيه در بروآسل انجام پذيرد11 تير ماه مطابق 20ي آينده  ي هفته شنبه سه روز
ي  شنبه سوالنا تا پيش از مذاآرات در سه هاي آقايان الريجاني و بديهي است تماس: گفت وعيدي
  .يافت ي آينده همانند گذشته تداوم خواهد هفته

دآتر الريجاني از وي دعوت آرد تا در ضيافت شام  سوالنا در تماس امروز خود با: وعيدي ادامه داد
شود شرآت آند آه اين مساله مورد موافقت آقاي  مي انجام) شنبه شب پنج( خصوصي آه فردا 
  .الريجاني قرار گرفت

 5+1وسوم به ي گروه م يي ميان ايران با نماينده مذاآراتي هسته درحالي آه همه انتظار داشتند امروز
  .علي الريجاني سفرش براي ديدار با خاوير سوالنا را به تعويق انداخت در بروآسل انجام گيرد،

ي  مالقات باعث شد رييس سياست خارجي اتحاديه به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، تعويق اين
ر تصميم گرفته است سفرش به اين آه دآتر الريجاني در دقيقه آخ از شنيدن:اي اعالم آرد اروپا دربيانيه

  .زده شدم وي توافق آرده بوديم امروز برگزار شود، به تعويق اندازد، شگفت تر با بروآسل را آه پيش
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در ) پنجشنبه(تماسي تلفني داشتم و توافق آرديم فردا  با دآتر الريجاني: با اين حال سوالنا خبر داد
  .ادامه خواهيم داد)  تيرماه20( ژوييه 11شنبه  مان را روز سه مذاآرات بروآسل مالقات آنيم و

خبرگزاري رويتر در . تعويق اين ديدار اعالم شد ها نيز در خصوص علت زني در اين رابطه برخي گمانه
سوالنا و الريجاني به نقل از يك تحليلگر نوشت، احتماال ديدار  گزارشي با اشاره به لغو نشست امروز

لمان اروپا در بروآسل آه قرار است امروز انجام گيرد، دليل لغو نشست از پار سرآرده گروهك منافقين
  .بوده است امروز

" دوستان ايراني آزاد"اروپايي آه خود را به اصطالح  مريم رجوي از سوي گروهي از قانونگذاران اتحاديه
  .است اند، به بروآسل دعوت شده ناميده

به طرف اروپايي اعالم : اين ايده را تاييد آرد و گفت سناوگو با خبرنگار اي يك مقام مسوول نيز در گفت
ي منافقين در بروآسل جلوگيري آند، اما آنها دير  حضور سرآرده شده بود آه دراين مقطع زماني از

  .دليلي براي لغو سفر بود اقدام آردند و اين
خواهيم  ام آه ما مي دآتر الريجاني روشن آرده ها و براي ايراني: با اين وجود، سوالنا گفته است

  .به آنها دادم، به سرعت دنبال شود هايي را آه اوايل ماه گذشته بررسي ايده
وزير امور خارجه ايران گزارش دادند آه وي  هاي خارجي همچنين به نقل از منوچهر متكي، خبرگزاري

ي دليلي را ها متك بنا بر اين گزارش. لغو شده است گفته است مذاآرات علي الريجاني و سوالنا
  .ي اين مساله ارايه نكرد ره دربا

  
 سازمان تي امنی شورای اعضاشنهادي وقت دارد تا با قبول پرماهي ت21 تا رانیحکومت ا:  برنزکالسين

   دست برداردومي اورانی سازیملل، از غن
  ٢٠٠۶ ژوئيه 4  - ١٣٨۵ تير 13شنبه  سه  

 شامگاه دوشنبه اخطار کرد اگر کایارجه آمر وزارت امورخیاسي برنز، معاون سکالسين:بی بی سی
 یساز ی توقف روند غنی برایالملل ني جامعه بیقی تشویشنهادهاي به سبد پرماهي ت21 تا رانیحکومت ا

 قرار است رماهي ت21روز .  خواهد کردی اقدام بر ضد آن را بررستي امنی پاسخ ندهد، شوراومياوران
 رانی ای به اضافه آلمان، در باره برنامه اتمتي امنیشورا ی امورخارجه پنج کشور عضو دائمیوزرا
 ادامه دهد، فشار جامعه ومي اورانیساز ی به غنرماهي ت21 برنز گفت اگر تهران بعد از یآقا. رندي بگميتصم
 یابی ارزی هفته براج گفت تهران تا آن موقع پنیو.  خواهد شدني سنگرانی بر حکومت ایالملل نيب

 و انتقال ی غربی مسافربری فروش جتهامیلغو تحر.  فرصت داشته استیشنهادي پیها مشوق
برنز گفت .  استیشنهادي پیها  از جمله مشوقران،ی به ایرنظامي غی اتمشرفتهي پیها یفناور

  تي امنی شورای هامی با تحریاروئی روایمذاکره، :  دو راه داردرانیحکومت ا
   ردی را بپذ5+1 گروه یشنهاديه پ خواست بستی اسالمی از جمهورني پوتريمیوالد

  ٢٠٠۶ ژوئيه 4  - ١٣٨۵ تير 13شنبه  سه  
 گفت نيپوت. ردی را بپذ5+1 گروه یشنهادي خواست بسته پی اسالمی از جمهورني پوتريمیوالد:رادیو فردا

 تا مذاکرات هرچه زودتر آغاز ردی شش کشور را بپذیشنهادهاي پی اسالمی است جمهورلی ماهيروس
 اعالم کند ی هشت کشور صنعتیی از گردهماشي نظر خود را پرانی کرد حکومت الیبراز تما ایو. شود

 ی می اسالمی است بداند پاسخ جمهورلی ماهي روسنروی و ازستي ممکن نیزي چني افزود ظاهرا چنماا
  . اعالم خواهد شد

   هرچه زودتر پاسخ دهد 5+1 ی خواست به بسته مشوق های اسالمی از جمهورنيچ
درآستانه .  هرچه زودتر پاسخ دهد5+1 ی خواست به بسته مشوق های اسالمی از جمهورني چتدول
 گفت بحران ني وزارت امور خارجه چی جهان سخنگوی نشست سران هشت کشور صنعتليتشک

 خواهد به ی مرانی از حکومت اني شده است و چی وارد مرحله حساسی اسالمی جمهوریهسته ا
  .  توجه نشان دهدیملل الني جامعه بینگران
   ستي نريي قابل تغ5+1 پاسخ به گروه ی آخر مرداد براخی اعالم کرد تاری اسالمی امور خارجه جمهورریوز
 ريي قابل تغ5+1 پاسخ به گروه ی آخر مرداد براخی اعالم کرد تاری اسالمی امور خارجه جمهورریوز
 همه جانبه بسته ی هایورت بررس آخر مردادماه با توجه به ضرخی گفت تاریمنوچهر متک. ستين
  . ستي نريي شده است و قابل تغنيي شش کشور تعیشنهاديپ
   

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

  .حبس ابد محكوم آرد  متهم و مظنون تروريستي را به اعدام و40دادگاه جنايي مرآزي عراق 
  ٢٠٠۶ه  ژوئي5  - ١٣٨۵ تير 14شنبه  چهار  

 -چاپ امارات متحده عربي-ي دارالخليج  نوشته روزنامه به) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
متهم به ارتكاب جنايات مختلف از جمله آدم ربايي، قتل، سرقت،  40دادگاه جنايي مرآزي عراق 

ه عراق به اعدام و حبس تروريستي، حمل غير قانوني اسلحه و ورود غير قانوني ب هاي پيوستن به گروه
  .محكوم آرد ابد

در  شنبه  الحارث، معاون وزير برق عراق آه روز سه رعد: از سوي ديگر منابع خبري عراق اعالم آردند
  .پس از ربوده شدنش آزاد شد شرق بغداد ربوده شده بود، ساعاتي

  .ه استوي بودند گزارش نشد  تن از محافظان وي آه همراه19هيچ اخباري از وضعيت 
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شرقي الكبيسي، عضو هيات علماي مسلمين و  ي دارالخليج در خبري ديگري از مرگ محمد روزنامه
  .خطيب مسجد المرسلين فلوجه خبر داد

خروج از منزلش از سوي افراد ناشناس مورد  براساس اين گزارش شيخ الكبيسي روز دوشنبه به هنگام
  .ر اثر شدت جراحات وارده جان باختب حمله قرار گرفت و مجروح شد آه يك روز بعد

مقاومت عراق خواست تا در مقابل نيروهاي  هاي المسلمين مصر از گروه از سوي ديگر حزب اخوان
  .اشغالگر آمريكايي بايستند

حارث الضاري، رييس هيات علماي مسلمين  المسلمين در پيامي به مهدي عاآف، دبيرآل حزب اخوان
  .در برابر نيروهاي اشغالگر آمريكايي مقاومت آنند واست تا بيش از پيشهاي مقاومت خ عراق از گروه

  
رفت به عنوان  در رمادي آه گمان مي ي نيروهاي آمريكايي و عراقي به بيمارستاني ارتش آمريكا از حمله

  .خبر داد گرفت، پايگاه شبه نظاميان مورد استفاده قرار مي
  ٢٠٠۶ ژوئيه 5  - ١٣٨۵ تير 14شنبه  چهار  

از خبرگزاري آسوشيتدپرس، ارتش آمريكا در  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
يي و تك تيراندازها عليه  عنوان سكوي پرتاب حمالت خمپاره بيمارستان صدام به: اي اعالم آرد بيانيه

  .گرفت ميخشونت عليه غير نظاميان عراقي مورد استفاده قرار  چنين نيروهاي ائتالفي و هم
نيروهاي امنيتي . و جنايت عليه مردم رمادي بود ي قتل اين بيمارستان عرصه: در اين بيانيه آمده است

اين عمليات به تاييد دولت محلي رسيده و از سوي . قرار دادند ائتالف اين بيمارستان را مورد تفتيش
  .ارتش عراق رهبري شد

بيمارستان به عنوان پناهگاهي امن و مرآز هماهنگي  ناي: ي نيروهاي آمريكايي اعالم آرد فرمانده
هاي نبرد گريخته و براي درمان به آنجا  گرفت از معرآه قرار مي ي شبه نظامياني حمالت مورد استفاده

  .رفتند مي
يي براي  هاي فشرده آند و طرح به زودي خالي مي ارتش آمريكا اعالم آرده است آه اين بيمارستان را

  .شود در اين مكان ارايه مي هاي بهداشتي مناسب مراقبتتضمين انجام 
  :در ديگر تحوالت در عراق

گشتي پليس عراق در موصل دو تن آشته و چهار  پليس عراق نيز اعالم آرد در عمليات انتحاري عليه -
  .تن ديگر مجروح شدند

آت امنيتي خصوصي در حامل آارمندان يك شر يي در نزديكي خودروي  جاده بر اثر انفجار يك بمب -
  .مجروح شدند آرآوك در شمال بغداد نيز يك تن آشته و سه تن

  .بود در شرق بغداد يافتند پليس عراق جسد يك مرد را آه به سرش شليك شيده -
يكي از آارمندان وزارت آشور نيز بر اثر تيراندازي اين  افراد مسلح آارمند پااليشگاه الدوره را آشته و -

  .دت مجروح شدافراد به ش
در بازاري در مرآز بغداد نيز هفت تن مجروح  بر اثر انفجار يك بمب جاسازي شده در يك آيف دستي -

  .شدند
يي در بغداد يك غير  بر اثر انفجار يك بمب جاده منابع عراقي به خبرگزاري شينهوا نيز اعالم آردند -

شخص نشده است چرا آه هيچ نيروي هدف اين حمله م. شدند نظامي آشته و هفت تن ديگر مجروح
  .حضور نداشت عراقي يا آمريكايي در اين منطقه

در اثر انفجار بمبي دست ساز در شهرك الصويره  :يك مقام پليس شهر الكوت به خبرگزاري آلمان گفت -
  .چهار عراقي آشته شدند

ي را در روستاي الرحمانيه ساز آه سربازان عراق در اثر انفجار بمبي دست: اين مقام امنيتي عراق گفت
بغداد را مورد هدف قرار داده بود، چهار غير نظامي عراقي آشته  از توابع شهر الصويره واقع در جنوب

  .شدند
ي آالبد  مقتدي صدر در آربال با همكاري اداره دفتر: يك مقام بخش بهداشت آربال نيز اعالم آرد -

هاي مختلف آشته  اي آه در عراق طي عمليات الهويهمجهول   جسد78شكافي در بغداد اقدام به دفن 
  .ماه هنوز شناسايي نشده بودند، آرده است شده بودند و بعد از گذشت سه

  .آرامگاهي جديد در جنوب آربال دفن شدند اين اجساد در: مسوول بخش بهداشت آربال گفت
  .ت جاني و مالي در بر نداشتهاي بيجي تلفا خيابان انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در يكي از -

حمايت نيروهاي آمريكايي عمليات نظامي  نيروهاي عراقي با: خبرگزاري شينهوا گزارش داد -
  .اند شمال شرق بغداد آغاز آرده ي المقداديه واقع در اي را در منطقه گسترده

ريكايي براي عراقي با حمايت نيروهاي آم  سرباز1500بيش از : يك مسوول وزارت دفاع عراق گفت
  .اند اي را آغاز آرده نظامي گسترده نابودي افراد مسلح موجود در منطقه، عمليات

دستگير آنند و مقادير زيادي سالح و خودروي  اند تعدادي مظنون را اين نيروها توانسته: وي افزود
  .گذاري شده ضبط آنند بمب

 گروه مسلح در خصوص 20 تا 15: آرداعالم  اآرم حكيم، وزير آشور در امور گفتمان ملي عراق -
  .اند آمادگي آرده ي صلح ملي عراق اعالم پيوستن به برنامه

  .هاي مسلح در عراق نداريم اقدامات اين گروه ي ما اطالعي درباره: حكيم در آنفرانس مطبوعاتي گفت
  .با طرح صلح ملي اعالم آردند هايي، مخالفت خود را هفت گروه طي بيانيه: وي افزود
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برابر در اصلي بيمارستاني در موصل يك آشته و  ي انتحاري در حمله: خبرگزاري چين نيز اعالم آرد -
  .پنج زخمي برجاي گذاشت

عراق پاسخگويي نوري المالكي، نخست وزير و  اعضاي پارلمان: ي عربستاني الوطن نوشت روزنامه -
ل تجاوز جنسي سرباز آمريكايي به دختر عراقي پارلمان به دلي جواد البوالني، وزير آشور عراق در برابر

 .را خواستار شدند
  

 ی عراق10 شدن دستکم یکشته و زخم/  محافظش 19 برق عراق با ریربوده شدن معاون وز
  ٢٠٠۶ ژوئيه 4  - ١٣٨۵ تير 13شنبه  سه  
 ربوده ،ی در دفترچه تلفن همراه ابومصعب الزرقاوی از مسئوالن عراقی برخی شدن شماره تلفن هادای

 جسد ناشناس در کربال و 78 تن از همراهانش، دفن دستکم 19 به همراه ی برق و انرژریشدن معاون وز
 . کشور استنی امروز ایتي تحوالت امننی از مهمتری عراق10 شدن دستکم یکشته و زخم

 ی عالودایعضو حزب ا " فيوائل عبداللط"  الوطن،ی مهر به نقل از روزنامه سعودی گزارش خبرگزاربه
 رهبر گروه ی پش ازکشته شدن ابومصعب الزرقاویمقامات عراق:  سابق عراق گفترینخست وز

 . کردندداي پی را دردفتر چه تلفن همراه وی مسئوالن عراقیالقاعده درعراق، شماره تلفن ها
 نیا:  کرد اما گفتی دفترچه خود دارنی درای مسئوالن عراقی شماره تلفن های از اعالم اسامیو

 . پارلمان عراق استیمسئوالن شامل کارمندان دو وزارتخانه وچند تن ازاعضا
 دستشان کی توانند ی نمهايعراق:  مسئله شد و گفت نی درباره ایقاتي خواستارانجام تحقفيعبداللط

 . هاستی با ترورگرشانیبا دولت باشد ودست د
 تن از همراهانش در 19  امروز به همراه  برقریرعد الحارث معاون وز:  عراق اعالم کردیتي منبع امنکی
 . دانشگاه در شرق بغداد ربوده شد یکو
 کی عراق دریتي امنیروهايعناصر مسلح ناشناس سوار بر هفت  دستگاه خودرو با لباس ن:  افزود یو

 ی تن از محافظانش ربودند و به منطقه نامعلوم19 برق را به همراه ری معاون وزرکنندهي غافلگاتيعمل
 .تقل کردندمن

 با هفت تن از محافظانش در زي پارلمان عراق نندهی نمای نجاح عوض المهشدانريسي گذشته تشنبه
  .ستي نی خبرچيشمال بغداد ربوده شدند و همچنان از سرنوشت آنها ه

 ی را درکونی الرافدی از استادان دانشگاه دولتیکی دي محمد سعزعصامي ناشناس نامروزعناصرمسلح
 . ربودندتختیر مرکز پا دهیمستنصر

 امام جماعت را یلي محمد الجمخي امروز مهاجمان مسلح درحمله به مسجد فردوس در فلوجه ، شصبح
 . شدند یکشتند و متوار

 ی زخمگری ، دو کشته و سه تن دسي پلیروهاي نی عبور خودروري براثر انفجار بمب در مسدربغداد
 .شدند
 . شد داي هم در شهر کربال پسي پلکیئن سه جسد و جسد  عراق درمنطقه المداتختی درپانيهمچن

 دربغداد ی اداره پزشک قانونیدفتر صدر در کربال با همکار:  منبع در اداره بهداشت کربال اعالم کرد کی
 . کشته شدند را دفن کردزي جسد ناشناس را که در اعمال خشونت آم78
 مرکز نی مانده است و ایره پزشک قانون از سه ماه است که در اداشي اجساد بنیا:  افزود یو

  . کند یی آنها را شناسای خانوادههاتینتوانست هو
  
 خود را گرفته مي تصمی ملی طرح آشتی و اجراسمی بردن ترورني از بی اعالم کرد که برای المالکینور

  . است
  ٢٠٠۶ ژوئيه 4  - ١٣٨۵ تير 13شنبه  سه  

 یهاي با عراقداری عراق در دری نخست وزی امارات، المالکیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه
  . گام برداردستی بردن تمام اشکال ترورني از بی گرفته براميدولت عراق تصم:  کرد حی امارات تصرميمق
  عناصرهي و تصفی موسسات دولتجادی و ای ملی دولت عراق است که طرح آشتني اولنیا:  افزودیو

 دست دارند را به مرحله اجرا یستی که دراعمال تروری بردن تمام کساننيفساد و سرکوب و ازب
  .گذاشته است 

 شده از خارج رنج ی سازماندهای محلسمی و ترورتیکشورش واقعا از قتل، جنا:  خاطرنشان کردیمالک
 فرزندان تمام ی برای زندگقتاي توانند دست به تحرک بزنند حقی مستهای که تروریدر مناطق.  بردیم

  . دشوار شده استریملت عراق و عشا
   

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

  چهارده تير:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژوئيه 5  - ١٣٨۵ تير 14شنبه  چهار  

 و اروپا روزنامه های صبح امروز تهران همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای هسته ای ايران:بی بی سی
به انعکاس گفته های مسئوالن ايرانی پرونده هسته ای پرداخته، نامه شرکت های ساختمانی و اعالم 

نگرانی آن ها از ورشستگی و مواجه شدن کشور با اعتصاب ها و بحران های کارگری، آخرين گمانه 
 دهد، گزارش زنی ها درباره سياستی که دولت قرار است برای عرصه و قيمت گذاری بنزين انجام
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خاموشی های گسترده برق در مناطق جنوبی کشور و تحليل هايی پيرامون فرمان های تازه رهبر 
  .جمهوری اسالمی و روند خصوصی سازی در کشور از جمله مطالب مهم اين روزنامه هاست

 در صدر گزارش های خبری خود از نامه موسسات پيمانکاری و ساختمانی همبستگی و اعتماد ملی
 روسای قوای مجريه و قضاييه خبر داده اند که در آن از تصميم های اقتصادی دولت شکايت و تاکيد به

شده که با اين تصميم ها که اساسش بر بزرگ کردن دولت و سپردن کارهای عمرانی به سپاه و بسيج 
  . است، ورشستگی هزاران شرکت ساختمانی و بحران و اعتصابات کارگری در پيش است

 در اين نامه پيمانکاران و شرکت های ساختمانی سپردن پروژه های عمرانی به اعتماد ملیه به نوشت
نهادهای نظامی تکان دهنده ترين خبرها خوانده شده که در حالی رخ می دهد که دولت سکان تصميم 

  . سازی يک سويه اقتصادی را در دست گرفته و بدون توجه به انتقادها در کار ادامه اين وضعيت است
 درصد از سوی دولت ١٧ به ٢۵های ليزينگ از  در پی کاهش نرخ سود تسهيالت اعطای شرکت 

های طوالنی برای فروش سهام اين شرکت تشکيل شده   در گزارشی خبر داده صف همبستگی
    .است

مدير عامل يکی از اين شرکت های ليزينگ که گفته می شود در آستانه ورشکستگی قرار دارند با 
های ليزينگ به دليل کاهش منابع  شرکت عملکرد شورای پول واعتبار درکشور گفته    قی خواندنغيرمنط

  .مالی درکوتاه مدت فعاليتشان متوقف می شود
در حالی که روزنامه های مختلف از زبان کارشناسان اقتصادی راه های مختلف برای حل مشکل بنزين 

ها بحث و   گزارش داده که سرانجام پس از هفتهايهسرمرا بررسی و نقد می کنند روزنامه اقتصادی 
های مجلس در مورد راهکارهای  چالش و ارايه نظرات مختلف از سوی دولت، نمايندگان و مرکز پژوهش 
شنبه هفته آينده نمايندگان  حل مشکل پنج ميليارد دالری تامين منابع واردات بنزين، قرار است سه

لند پايه اقتصادی درخصوص تعيين چگونگی توزيع بنزين در شش مجلس با حضور وزيران و مسئوالن ب
  . گيری کنند ماهه دوم سال تصميم

ها و تعدادی از نمايندگان مجلس با هرگونه  به نوشته اين روزنامه با وجود مخالفت دولت، مرکز پژوهش 
ای از کارشناسان  ده ميليون ليتری بنزين داخل، ع ۴٠بندی توليد  افزايش قيمت بنزين و تأکيد بر سهميه 

بندی بنزين توليد داخل با نرخ  ترين سناريوی حل مشکل بنزين را سهميه  و نمايندگان مجلس محتمل 
  .کنند شده ارزيابی می   تومان همراه با عرضه آزاد بنزين وارداتی با قيمت تمام ٨٠

گ نوشته است ايران در  در صدر گزارش های خبری خود از قول چند نشريه اروپايی با تيتر بزرکيهان
  آغاز يک جهش اقتصادی 

 نوشته علی نقی خاموشی رييس اتاق بازرگانی ايران با اشاره به ابالغ سياست های راهبردی جوان
خصوصی سازی از سوی رهبر جمهوری اسالمی گفته است برای تحقق اين امر بايد ابزار الزم هم از 

  .سوی دولت و هم از سوی بخش خصوصی فراهم شود
آقای خاموشی با ابراز آمادگی بخش خصوصی به پذيرش پنجاه در صد از سهام بنگاه های اقتصادی 
دولت گفته در حال حاضر بستر مناسب برای خصوصی سازی در کشور فراهم نيست و درابتدا بايد 

  .راهکارهايی برای اين موضوع در کشور تدوين شود
ی و سوالنا در بروکسل مباحث زيادی در خصوص بسته  در گزارشی نوشته در ديدار امروز الريجانقدس

پيشنهادی اروپا مورد گفتگو قرار خواهد گرفت و به نظر می رسد چنانچه اروپا اراده الزم را برای رسيدن 
  . به تفاهم داشته باشد، الريجانی ورود به مذاکرات سازنده جديد را با سخنان خود کليد خواهد زد

ته ديدار امروز دبير شورای عالی امنيت ملی با کميسرخارجی اتحاديه اروپا  در سرمقاله خود نوشکيهان
می تواند تاريخی باشد اگر روشن شود که موضوع مذاکره چيست چرا که در دو سال و نيم گذشته که 

  . اين مذاکرات در جريان بوده هرگز روشن نشده که مذاکرات با چه هدفی دنبال می شود
 حسين شريعتمداری مدير اين روزنامه گفته است به نظر می رسد ايران در کيهانبه نوشته روزنامه 

  .  نخواهد داشت۵+١موعد مقرر پاسخی جز رد پيشنهاد 
 نوشته شريعتمداری با بيان اين که اکنون مساله هسته ای ايران به نقطه تعيين کننده ای کيهان

: رف با يکديگر رد و بدل کنند، گفترسيده است و حرف های جانبی زيادی باقی نمانده است که دو ط
ايران تاکيد بر غنی سازی دارد و آنها تعليق غنی سازی در ايران را می خواهند، هرچند اعالم کرده اند 

  . که اين به عنوان پيش شرط شروع مذاکرات می باشد
می که  تصميم گيری می کند و هر حکايران خبر داده که امروز دادگاه درباره وضعيت روزنامه قدس

  . صادر شود الزم االجرا خواهد بود
، ايرانبه نوشته اين روزنامه در دادگاه عمومی تهران، اسالمی فر، مدير مسوول روزنامه توقيف شده 

قاسم فر، سردبير ضميمه ايران جمعه، و مانا نيستانی، کاريکاتوريستی که طرح وی موجب اعتراض 
ز اين پرونده روزنامه ايران به دادگاه انقالب فرستاده پيش ا. مردم آذری زبان شد، محاکمه می شوند

  .شده بود
 نوشته يک عضو کميسيون انرژی مجلس از قطع مکرر برق در روزهای اخير در خوزستان و عدم شرق

توجه دولت به اين بحث انتقاد کرده و گفته از يک طرف می گويند می خواهيم برق صادر کنيم و از طرف 
  . ی متعدد در کشور هستيمديگر شاهد خاموشی ها

به نوشته اين روزنامه، محمدسعيد انصاری نماينده آبادان گفته مسئوالن زمانی به فکر حل مساله ای 
قبل از تهران در خوزستان و ديگر مناطق شاهد . می افتند که آن مسئله حتما بايد در تهران رخ دهد

اينکه حاال به تهران رسيده است اما در خاموشی های برق بوديم اما دولت هيچ توجهی نمی کرد تا 
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 بار برق اين مناطق ٢۴ ساعت شايد ٢۴ درجه می سوزند، اما در عرض ۵٠خوزستان مردم در گرمای 
  .قطع می شود

  
  سيزده تير:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ ژوئيه 4  - ١٣٨۵ تير 13شنبه  سه  
 تحليل دستورعمل تازه رهبر جمهوری اسالمی روزنامه های امروز تهران در مقاالت خود به:بی بی سی

درباره نحوه واگذاری سهم موسسات دولتی به مردم اختصاص داده اند و همراه با گزارش ها و مقاالتی 
درباره گرانی و تورم که سخنگوی دولت آن را تکذيب کرده، گمانه زنی درباره تصميمات دولت و مجلس 

رات دبير شورای عالی امنيت ملی با مقامات اروپايی بر سر فعاليت درباره بنزين و تحوه توزيع آن و مذاک
  .های هسته ای ايران منتشر کرده اند

 در صدر اخبار خود مصاحبه خبرنگاران اقتصادی اين روزنامه را با محمد خاتمی رييس جمهوری شرق
ی شده سابق منعکس کرده که در آن پرسيده است شعار بردن نفت به سر سفره مردم چطور عمل

  است و چقدر از صندوق ذخيره ارزی برای بخش خصوص برداشت شده و چقدر برای مصارف دولتی؟
 نظر سخنگوی دولت را مهم ديده که در جمع خبرنگاران اعالم کرده که دولت نقشی در همبستگی

  . ها ندارد گرانی وافزايش سطح قيمت
گونی روبروشده و بسياری از کارشناسان های گونا  اين اظهارات الهام با واکنشهمبستگیبه نوشته 

های دولت در مسايلی چون افزايش تعرفه واردات را  اقتصادی با گفته های الهام موافق نبوده وسياست
  . دليل افزايش تورم اعالم کردند

 اضافه کرده که شايد خالی از لطف نباشد اگر الهام به ياد بياورد زمانی که اکثر همبستگیخبرنگار 
 گاليه داشتند و کسی صدای آنان را نشنيد و می افزايد که ١٣٨۵دانان از تورمی بودن بودجه اقتصاد 

  .تورم چيزی فراتر از يک احساس گنگ وجدی تر از ايجاد يک جنگ روانی در جامعه است
 در مقاالت خود از نامه سرمايه و اعتمادملی، همبستگی، کارگزاران، دنيای اقتصاد، رسالت

المی و تعيين ضوابط واگذاری شرکت ها و موسسات بزرگ دولتی به بخش خصوصی رهبر جمهوری اس
تحسين کرده و آن را گامی مهم و تاريخی در جهت گسترش بخش خصوصی و گردش اقتصاد کشور 

  . خوانده اند
 است که در سرمقاله ای به قلم مدير اين روزنامه يادآوری کرده که قرار نيست کيهانتنها روزنامه 
 بزرگ دولتی مانند بيمه ايران و مانند واگذار شود بلکه حتی در صحنه بانکداری هم در صدی موسسات

  . از بازار در دست دولت باقی می ماند
 از قول يک استاد دانشگاه نوشته اکنون رسالتی سنگين بر دوش اجزاء حاکميت نهاده شده خراسان

قعيتها و حقيقتهای اقتصادی ايران، طرحی نو تا پوستين وارونه خويش را از تن بيرون آورند و با وا
  . دراندازند

 آن را منعکس کرده ديگر کوتاهی، مماشات، ارائه تفاسير خراسانبه نظر اين استاد دانشگاه که 
متفاوت و متضاد و متناقض و يا مقاومت در برابر تحقق کامل و جامع ابالغيه راهگشای اقتصاد ايران، به 

تکليف : ور، مردم و انقالب قلمداد نخواهد شد، شفاف و صادقانه بايد گفتمعنای خدمت به نظام، کش
  !روشن است، درنگ مکنيد و بهانه نياوريد

 قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس گفته است براساس تفاهمات صورت اعتمادبه نوشته روزنامه 
 بنزين و نيز مخالف دو گرفته بين مجلس و دولت، مجلس با تاييد نظر دولت دقيقا موافق سهميه بندی

  . نرخی شدن آن است
 شنبه هفته آينده با حضور وزرای نفت کشور،   خبر داده که مجلس سهسرمايهدر مورد همين موضوع، 

اقتصاد و دارايی، صنايع و معادن و رييسان سازمان مديريت و بانک مرکزی در خصوص تعيين چگونگی 
  . کند  گيری می توزيع بنزين تصميم

ه اين روزنامه، مرتضی تمدن، نماينده شهرکرد، گفته است بر اساس قانون،دولت موظف است به نوشت
 ميليارد دالر از  ميليارد دالر منابع مالی خارجی و يک۴قبل از سهميه بندی بنزين با استفاده از حداکثر 

قبل از اينکه اين در حالی است که دولت . حساب ذخيره ارزی، ناوگان حمل و نقل عمومی را تقويت کند
  .  بندی بنزين را مطرح کرده است اين تبصره را اجرايی کند، بحث سهميه

 از قول يک مقام وزارت راه و ترابری نوشته خوشبختانه مسئوالن باالخره به اين رسالتدر همين حال 
بندی و دو   اند که قيمت بنزين بايد مورد بازنگری قرار گيرد و در اين رابطه دو بحث سهميه نتيجه رسيده 

اند ولی متاسفانه بايد گفت که با توجه به سوابق اجرايی که در اين زمينه  نرخی کردن را مطرح ساخته 
 ها اثرات سوء  در کشور ما وجود دارد هيچ کدام از اين دوروش جوابگو نخواهد بود و به عبارتی اين روش

رود اثر مثبتی برای مردم نخواهد  میخودش را به جامعه تحميل خواهد کرد، ولی آن طور که انتظار 
  .داشت

 نظر يکی از معاونان شورای عالی امنيت ملی را منعکس کرده که در آستانه ديدار علی سرمايه
 الملل به موضوع  هايی در فضای بين الريجانی و خاوير سوالنا گفته است اگر مسايل و مجموعه 

گيری درباره آن و نحوه توسعه اين  شد، تصميم   ای ايران وارد نمی آميز هسته  های صلح  فعاليت
  .  شد افتد، انجام می تکنولوژی به شکل کامال معمولی، مثال مانند آنچه که درباره بنزين اتفاق می 

سازی در خاک ايران و  به نوشته اين روزنامه، علی حسينی تاشدر پاسخ به اين سئوال که انجام غنی 
شود اظهار کرد مسير  ط قرمز منافع ملی کشور محسوب می سازی تا چه حد خ عدم تعليق غنی
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گيری   کناره  ای  آميز هسته  های صلح آميز حل مساله اين نيست که ايران از فعاليت  درست و مسالمت 
های داوطلبانه که اصول و  کند و امتيازاتی بگيرد، بلکه اگر مسير درست جلو رود بعضی از انعطاف 

  .د، ضرورت کار استخطوط قرمز را مخدوش نکن
  

  دوازدهم تير:  امروزیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ ژوئيه 3  - ١٣٨۵ تير 12دوشنبه   

روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود فرمان آيت اهللا خامنه ای را :بی بی سی
 و منعکس کرده اند که به پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام فروش بخش عمده ای از شرکت ها

گفته های وزير اطالعات . بنگاه های دولتی را دستور داده و خواستار کوچک شدن دولت شده است
درباره علت دستگيری رامين جهانبگلو و مهندس موسوی خوئينی، ادامه اعتراض ها به گرانی کاالها، 

ه غزه از جمله بحث و اظهار نظر درباره نرخ فروش و توزيع بنزين و اعتراض به حمالت نظامی اسرائيل ب
  . ديگر مطالب اين روزنامه هاست

 فرمان آيت اهللا خامنه ای درباره خصوصی سازی موسسات دولتی را اعتمادملی، همبستگی، شرق
 با پذيرش پيشنهاد کارگزارانبا اهميت يافته و در صدر اخبار خود نقل کرده اند فرمانی که به نوشته 

ده تا در پی کوچک کردن خود و واگذاری شرکت ها و مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت اطالع ش
  . بنکاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی باشد 

 بر اين خبر افزوده که به اين ترتيب فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، ايران خودرو، شهاب خودرو، شرق
بانکهای رفاه، صادرات، سايپا، هواپيمايی ملی ايران، هواپيمايی آسمان، بيمه های دانا، آسيا و البرز، و 

  .ملت و تجارت، شرکت های کشتی رانی به بخش خصوصی واگذار می شود
 از زبان يک نماينده محافظه کار مجلس نوشته شکست طرح کوپنی شدن بنزين قابل پيش آفتاب يزد
  . بينی است

مران رييس نماينده سقز و بانه در زمانی با طرح دولت مخالفت کرده که به نوشته همين روزنامه چ
  . شورای شهر تهران هم نگرانی های خود را نسبت به تبعات دونرخه شدن بنزين اعالم کرده است

   حرف  يک  همه   سواری  و يا خودروهای  روزها در تاکسی  در گزارش اصلی خود نوشته ايناعتماد
   و مجلسيان  دولتمردان ی حت  که شود يا خير؟ سوالی  می بندی  سهميه   آيا بنزين  دارند اينکه مشترک
   راهکار ديگری  جز واردات  نيز به  پيشين اند و دولتمردان  مذاکره   در حال  همچنان  آن  پاسخ  يافتن برای
  .  ماندند  و ناکام  نيافته  معضل  اين  حل برای

 هزار ۵٠،  بوس اتو۶۵٠٠ ( بندی  سهميه  برای  الزم  هنوز ظرفيت  که  در حالیاعتمادبه نظر گزارشگر 
 را   جامعه  و اذهان  روز شده  مبحث  ترين  داغ  بحث ، اين مهيا نشده))  ون ( بوس  هزار مينی٢٠ و  تاکسی

  .  است  ساخته  خود مشغول به
   محافظه کار مجلس نوشته سهميه  فراکسيون  اقتصادی  کميته  رييس  در گزارش خود از قول قدس
  .  وجود دارد  زمينه  در اين  مختلفی  سناريوهای  اگرچه ده نش  هنوز قطعی  بنزين بندی

 هم در سرمقاله خود به مخالفت با دونرخی شدن بنزين پرداخته و آن را زمينه رسالتدر همين حال 
 در سرمقاله خود از اين که دولت قصد دارد سرانجام سرطان يارانه شرقساز فساد دانسته است اما 

  .ران دور کند ستايش کرده گرچه نوشته که انتظار هيچ معچزه ای نمی رودنفت را از بدن اقتصاد اي
در حالی که مقامات دولتی همچنان گرانی کاالها را انکار می کنند و آن را حاصل جنگ روانی مخالفان 

 از قول دبير انجمن برنج کشور نوشته امسال قيمت برنج در مقايسه با مدت مشابه رسالتمی دانند 
 درصد افزايش داشته که مانند قيمت ساير محصوالت است که افزايش ١٢ تا ١٠د  حدو٨۴سال 

  . بهايشان بر بهای برنج هم اثرگذاشته است
 در گزارشی از زبان مقامات مسئول نوشته ميوه های وارداتی را باقيمتهای چند برابر نسبت به قدس

ميوه ها را با بسته بندی لوکس و شيک در اين . توليدات داخلی می فروشيم تا در بازار تعادل ايجاد شود
  .بازار عرضه می کنيم تا هم از مصرف کننده و هم از توليد کننده حمايت شود

 بر اين گزارش افزوده اينها بخشی از پاسخ مسؤالن در برابر انتقادهای فراوان به واردات ميوه قدس
مصرف کنندگان می گويند فروش ميوه . است، اما هم توليدکننده و هم مصرف کننده دل پر دردی دارند

 - حتی محصوالت داخلی -های خارجی با قيمتهای گران باعث شده ميوه فروش ها نيز به تدريج ميوه 
  .را گران عرضه می کنند
 در مقاالتی به جهت ادامه حمالت نظامی اسرائيل به غزه، از کيهان و  جوان ،جمهوری اسالمی

  . ه اند که چرا مانع از حمالت اسرائيل نمی شوندآمريکا و سازمان ملل انتقاد کرد
 نوشته آمريکائی ها با کارشکنی در اجالس شورای امنيت سازمان ملل نشان جمهوری اسالمی

اين واقعيت تلخ يکبار ديگر بی ارزش بودن مجامع بين المللی . دادند که سازمان ملل گروگان آمريکاست
د و براين نکته تاکيد می کند که چنين مجامع بی خاصيتی از جمله سازمان ملل را به اثبات ميرسان

آيا زمان آن . نميتوانند هيچ نقشی در حمايت از ملت های مظلوم و برقراری صلح و امنيت داشته باشند
  فرا نرسيده است که در ساختار اين مجامع تجديدنظری اساسی صورت گيرد؟

عنوان تحليلگر سياسی گفته است بايد منافع  نظر مدير اين روزنامه را منعکس کرده که به کيهان
اسرائيلی ها در همه جا در تهديد قرار گيرد و اگر فلسطينی ها امنيت ندارند نمی شود که اسرائيلی 

  .ها امنيت داشته باشند
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 از آبادان خبر داده که شب پيش دو گلوله به حوالی شهر اين شهر اصابت جمهوری اسالمیروزنامه 
  .کرد

زنامه اين دو گلوله از مناطق تحت فرماندهی ارتش آمريکا به سوی آبادان شليک شدند و به نوشته رو
  .يکی از آنها منفجر شد و ديگری عمل نکرد و تلفات جانی و مالی در برنداشت
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