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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
  

 ميان علي  شنبه ي اروپا اعالم آرد آه هدف مذاآرات روز سه خارجي اتحاديه سخنگوي رييس سياست
  .ي پيشنهادي نبوده است هايي در مجموعه وگو بر سر مشخصه خاوير سوالنا گفت ني والريجا
  ٢٠٠۶ ژوئيه 11  - ١٣٨۵ تير 20شنبه  سه 

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، آريستينا گاالش، ) ايسنا) به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
وگو ميان دبير شوراي عالي امنيت  فتي اروپا پس از انجام گ اتحاديه سخنگوي رييس سياست خارجي

 ي امروز قرار بود شرايطي را براي آغاز ما اين را تصريح آرديم آه جلسه: سوالنا گفت ملي ايران و خاوير
  .مذاآرات ايجاد آند

روندي طوالني "يي ايران  ي هسته مذاآره بر سر برنامه علي الريجاني پس از اين مالقات هشدار داد آه
  ".است ه نيازمند صبوريطلبد آ را مي

يكديگر صحبت آرديم، اآنون مشاورات ميان  ي وسيعي از موضوعات با ما در خصوص گستره: وي گفت
  .توان به پيش رفت خواهيم بود تا ببينيم چگونه مي ما با يكديگر در تماس. دو طرف انجام شده است

بايد . يد روندي طوالني را طي آنيمما با: گفت دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان به خبرنگاران
  .صبور باشيم

هاي حاصل شده در اجالس اخير آرد  پيشرفت بر اساس اين گزارش، سوالنا اظهارنظر اندآي در خصوص
  .آه حدود چهار ساعت به طول انجاميد

  .يافت آه چگونه به پيش برويم ما تحليلي را خواهيم داشت و در خواهيم: وي گفت
ي  مبني بر آن آه آيا ايران به سوي پذيرش مجموعه اي ور شد، هيچ يك از دو طرف نشانهاين گزارش يادآ

  .ارايه نكردند دارد يا خير، پيشنهادي گام برمي
ي آشورهاي  اش با وزيران امور خارجه ي جاري هفته ي سوالنا همچنين گفت آه در ديدار روز چهارشنبه

ي مالقات اخيرش با الريجاني به آنها گزارش  يس، دربارهو انگل آمريكا، روسيه، چين، فرانسه، آلمان
  .خواهد داد

 16دور از مذاآراتش با سوالنا از تاريخ   به وقت محلي به سومين10الريجاني صبح امروز ساعت 
اين . ي اروپا در بروآسل وارد شد شوراي اتحاديه" ليپسيوس يوستوس"خردادماه گذشته، به ساختمان 

  . دقيقه به وقت محلي به طول انجاميد30 و 13ساعت  تا حدودوگوها  دور از گفت
يي ايران  ي هسته ي برنامه وگوها با خاوير سوالنا درباره گفت علي الريجاني آه براي انجام دور جديدي از

هيچ دليلي براي  : وارد بروآسل شده بود، پيش از آغاز اين مذاآرات گفت (شنبه سه(بامداد امروز 
  .وص اين دور مذاآرات وجود نداردخص بيني در بد

ي گذشته توري اروپايي را  الريجاني آه از هفته به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسوي، علي
ي  ي چگونگي پاسخگويي به مجموعه گيري درباره براي تصميم برگزار آرده است، تاآيد آرد آه تهران

  .ر اندازه زمان الزم باشد، صرف خواهد آرداش، ه يي ي هسته برنامه ي پيشنهادي غرب درباره
  .ايم مان را بيان آرده ما موضع : بروآسل به خبرنگاران گفت الريجاني پيش از ورود به دفتر خاوير سوالنا در

وگوهايي آه امروز با حضور نمايندگاني از انگليس،  گفت اش از بيني وي در پاسخ به اين سوال آه پيش
  . دليلي براي بدبيني وجود ندارد :خواهد داد، چيست؟ گفت  انجامفرانسه، آلمان و روسيه

ايم و عادت  االجل بيان آرده ي ضرب مان را درباره ديدگاه ما: خبرگزاري رويتر نيز به نقل از الريجاني نوشت
  .عمل آنيم نداريم پيش از فكر آردن،

  به رم گزارش خبرنگار ايسنا از سفر الريجاني
پس از پايان سفرش به رم آه در آنجا با  امنيت ملي آشورمان بامداد امروزدبير شوراي عالي 

  .يي داشت، به بروآسل وارد شده است هاي هسته رايزني ي ايتاليا وزير و وزير امور خارجه نخست
شوراي عالي امنيت ملي آشورمان، ازسرگيري  اش با دبير نخست وزير ايتاليا در ديدار روز دوشنبه

  .قرار داد ايران و اروپا را مورد تاکيدمذاکرات بين 
 در اين ديدار رومانو پرودي گفت که اميدوار است به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران از رم،

  .را به دنبال داشته باشد هاي متقابل اين مذاکرات رفع نگراني
وري اسالمي ايران، به عنوان هاي جمه توانايي ايتاليا با توجه به: نخست وزير ايتاليا همچنين گفت

ي براي اين کشور  تاثير نفوذ آن در خاورميانه، خواستار نقش برازنده کشوري وسيع و با ذخاير متنوع و نيز
  .يي است و منطقه ي جهاني در عرصه

ي  المللي و مساله يي و بين دوجانبه، تحوالت مهم منطقه ي روابط در اين ديدار دو طرف همچنين درباره
  .کردند نظر وگو و تبادل يي گفت هسته

www.iran-archive.com 

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


ايران نيز در اين ديدار در رابطه با مواضع دولت جديد  دکتر علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي
هاي اشغالي و نيز خروج نيروهاي اين کشور از عراق، ابراز  در سرزمين ي وقايع جاري ايتاليا درباره

  .خشنودي کرد
  .توصيف کرد" بسيار مهم"المللي دولت ايتاليا را  بين ديدار با پرودي نقشالريجاني همچنين پيش از 

امنيت ملي ايران در ادامه با اشاره به مذاکرات  به گزارش خبرنگار ايسنا از رم، دبير شوراي عالي
  .مساعدي نسبت به افزايش نقش دولت ايتاليا دارد تهران نظر: يي ايران افزود هسته

سفري يک روزه به رم وارد شد، با رومانو پرودي  نيت ملي ايران که روز دوشنبه دردبير شوراي عالي ام
  .ايتاليا ديدار کرد و ماسيمو دالما، وزير امور خارجه

و اولين کشور عضو اتحاديه اروپا از نظر مبادالت  ايتاليا کشور مهمي در اروپا: وي همچنين تصريح آرد
  .شود بازرگاني با ايران محسوب مي

المللي از  يي و بين مسايل مربوط به روابط دوجانبه، منطقه ها با ايتاليا در زمينه رايزني: ريجاني افزودال
  .برخوردار است اهميت خاصي براي ايران

بريم و کشوري  سر مي امروز در شرايطي حساس به :دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در پايان گفت
به ديگر کشورهاي اروپايي، روابط بسيار تنگاتنگ داشته است،  ن نسبتمانند ايتاليا که همواره با ايرا

  .مفيد است
  . ميليارد يورو بوده است5ميالدي بالغ بر  مبادالت بازرگاني ايران و ايتاليا سال گذشته

ي ايتاليا در جريان ديدار با  دالما، وزير امور خارجه همچنين بر اساس گزارش خبرگزاري آويت، ماسيمو
  .يي ادامه دهد مذاآرات هسته جاني از تهران خواست آه بهالري

شد، دالما از الريجاني خواست تا به اين مذاآرات بر  اي آه پس از ديدار دو طرف منتشر بر اساس بيانيه
 به تهران ارايه شده 5+1از سوي گروه موسوم به ) خرداد ماه 16(مبناي پيشنهادي آه ششم ژوئيه 

  .است، ادامه دهد
الريجاني با خاوير سوالنا، رييس سياست خارجي  يي همچنين يك روز پيش از انجام مذاآرات هستهوي 

  .ايتاليا را از اين پيشنهاد اعالم آرد ي اروپا در بروآسل، حمايت اتحاديه
يي بر مبناي اين پيشنهاد راه را  دادن به مذاآرات هسته در اين بيانيه به نقل از دالما آمده است، ادامه

ي خليج فارس و نقش ايران در اين زمينه هموار  در خصوص امنيت منطقه المللي وگوهاي بين راي گفتب
  .آند مي

منوچهر متكي، وزير امور خارجه به ايتاليا صورت  ي اخير سفر الريجاني به رم پس از سفر چند هفته
  .گرفته است

  ايتاليايي ي ترين روزنامه وگو با پرشمارگان گفت
ي ايتاليايي زبان  آوريره دالسرا، پرشمارگان ترين روزنامه ي وگو با روزنامه جاني همچنين در گفتدآتر الري

  .يي، با توجه به روابط و اعتماد موجود بين دو آشور تاآيد آرد ي هسته پرونده بر نقش مثبت ايتاليا در
 ل آه با توجه به غيبتآشورمان در پاسخ به اين سوا به گزارش ايسنا، دبير شوراي عالي امنيت ملي

 در حال حاضر 5+1ايران، ابتدا در قالب تروئيكاي اروپايي و بعد مذاآرات  يي با ايتاليا در مذاآرات هسته
 تواند نقش مهمي در مسايل ايتاليا مي: تواند ايفا آند؟ گفت نقشي در اين زمينه مي اين آشور چه

با سابقه تاريخي  ي نزديك دارد و آشوري قدرتمند والمللي داشته باشد؛ چرا آه با خاورميانه آشناي بين
يي با ايران  در مذاآرات هسته دانم چرا ايتاليا در گذشته نقش مهمي نمي. درخشان همچون ايران است

  .آنيم نداشت، ولي از ايفاي نقش ايتاليا استقبال مي
ده با ايران هستند مثل آشورهاي اروپايي مذاآره آنن ما به برخي آشورها آه جلودار: وي ادامه داد

شاهد سخنان تند و نابجاي چند روز قبل نخست وزير اين آشور در  همگي. انگلستان اعتماد نداريم
اين امر آه انگليس مايل به همكاري با گروهي . مهمي آه در پيش داريم، بوديد آستانه مذاآرات بسيار

تنها خاصيت چنين . ه طنز استآدم آش براي سرنگوني دولت ايران است، بيشتر شبي تروريست و
  .آند اعتمادي ما را بيشتر مي آن است آه بي سخناني

ايتاليا بزرگترين شريك تجاري ماست و . اعتماد نيستيم بي در مقابل ما نسبت به ايتاليا: الريجاني افزود
اي خواهد ها هم براي ايتاليا مزاي اين فرصت. آنيم زمينه استقبال مي از فعال شدن اين آشور در اين

  .اتحاديه اروپا بهتر خواهد بود داشت و هم براي
تحريم را مسايل غير معقولي دانست آه ثبات  المللي از جمله الريجاني هم چنين رفتارهاي تند بين

  .آند المللي را با خطر مواجه مي بين
  امروز انتظار سخنگوي سوالنا از مذاآرات

خردادماه پيش تاآنون در حالي انجام شد آه  16 سوالنا ازوگوهاي حضوري الريجاني با  دور سوم گفت
ي  ايران در نشست امروز بروآسل پاسخي اساسي را به مجموعه سخنگوي خاوير سوالنا اميدوار بود،

  .ارايه آند پيشنهادي غرب به تهران
 سخنگوي آريستينا گاالش،  خبرگزاري آسوشيتدپرس، به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از

خواهيم  مي: پيش از نشست امروز ميان سوالنا و الريجاني گفت ي اروپا رييس سياست خارجي اتحاديه
  .بشنويم ها پاسخي را از ايراني

بود پاسخ مثبت الريجاني را دريافت آند تا بتواند  هاي غربي، سوالنا اميدوار بر اساس گزارش خبرگزاري
 پنج عضو دايم شوراي امنيت و آلمان در پاريس آه قرار است خارجه آن را در آنفرانس وزيران امور

  .ارايه آند چهارشنبه برگزار شود،
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 تير سران آشورهاي گروه هشت 24نشست  اين آشورها خواهان دريافت پاسخ ايران تا پيش از
ت اما ايران اعالم آرده اس. پترزبورگ برگزار خواهد شد اين نشست به ميزباني روسيه در سن. هستند

  .به اين مجموعه نخواهد داد آه تا پايان مردادماه پاسخي را
سفر به بروآسل در ضيافت شام سوالنا حاضر   ساعته در24الريجاني پنجشنبه گذشته پس از تعويقي

  .اين مذاآرات را سودمند و سازنده خواندند دو طرف. وگو آرد شد و با وي ديدار و گفت
به نقل از يك مقام ايراني آه نامي از وي نبرد،  تر نيز در گزارشياين در حالي بود آه خبرگزاري روي

  .ي پيشنهادي اعالم نخواهد آرد پاسخ نهايي را به مجموعه ايران در نشست بروآسل: نوشته بود
ها و ابهامات پيشنهاد  ي پرسش فقط درباره ما در اين نشست پاسخي قطعي نخواهيم داد و: وي گفت

  .مذاآره خواهيم آرد
 ها پاسخ دهد، صورتي آه سوالنا به تمامي پرسش ين مقام مسوول در پاسخ به اين سوال آه آيا درا

 .بسيار بعيد است: گفت ايران پاسخ نهايي را اعالم خواهد آرد،
  

 و غرب درباره رانی اني شد که اختالفات بی مدعیرانی مقام ناشناس اکی فرانسه به نقل از یخبرگزار
  .دارد هنوز وجود ی سازیغن

  ٢٠٠۶ ژوئيه 11  - ١٣٨۵ تير 20شنبه  سه 
 از مسئوالن ارشد یکی: سدی نوی از بروکسل می در گزارشی خبرگزارنی، ا"مهر "یبه گزارش خبرگزار

مسئول "  سوالناریخاو" و رانی ای ملتي امنی شوراريدب" یجانی الریعل "داری امروز پس از دیرانیا
 ی سازی غنونه هرگقي تعلی براهاي ها همچنان با غربیرانیا: د اروپا اعالم کرهی اتحادی خارجاستيس
  . اختالف نظر دارندومياوران
 با سوالنا گفته یجانی الرداری کرده پس از دی نامش خودداری که از افشای به نقل از وی خبرگزارنیا

 از اصول ی سرکی ادامه گفتگوها اعالم کرده اند و ما درباره ی خود را برالیهر دو طرف تما: است
  . وجود داردی سازی غنقي درباره تعلی اما اختالفاتميموافق

 ی از پنج کشور عضو دائم شورایندگی ژوئن سوالنا را که به نما5 شنهادي پني همچنیرانی مقام انیا
 ني به همی داند و به گفته وی نمی و حقوقیی اجرای هاني تضمی داده شد دارارانی و آلمان به اتيامن

  . مشکل استی اسالمی جمهوری آن براشیسبب آزما
 شنهادي درباره پرانی ای که از سوی گفته است که سوالنا قادر با پاسخ به تمام ابهاماتني همچنیو

  . به او داده شود5+1 گروه ی از سویاراتي دارد تا اختازي و نستيمطرح شده، ن
 گروه با شنهادي به پییپاسخگو در رانی شده است که ای باره مدعنی در ازي واشنگتن پست نروزنامه

  . کندیابهام عمل م
 پاسخ ی که زمان براسدی نوی مکای جمهور آمرسي جرج بوش رئري روزنامه  با اشاره به اظهارات اخنیا
 را مطرح خواهد تي امنی شورانهی گزکای ندهد آمری است و اگر تهران پاسخدهي فرارسشنهادي به پرانیا

  .کرد
 اعالم ی اسالمی است جمهورشنهادي به پرانی اعیکه غرب خواهان پاسخ سر ی گزارش مهر، در حالبه

  . ابهامات برطرف شودنی ادی است که بای ابهاماتی داراشنهادي پنیکرده است که ا
 یعنی هيژوئ12 کای که آمرستي در حالنی دوم ماه اوت را زمان دادن پاسخ خود اعالم کرده و امهي نرانیا

  . مطرح کرده بودیی پاسخگویا مهلت برنیامروز را آخر
  

  آسانى آه به دنبال تغيير رژيم هستند چرا مذاآره مى آنند؟
  ٢٠٠۶ ژوئيه 11  - ١٣٨۵ تير 20شنبه  سه 

على الريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى، ديروز در ادامه سفر دوره اى خود :  شرقگروه سياسى
  .پرودى نخست وزير اين آشور ديدار و گفت وگو آردبه اروپا، وارد رم پايتخت ايتاليا شد و با رومانو 

الريجانى هفته گذشته ابتدا به بروآسل رفت تا در ضيافت شام خاوير سوالنا مسئول سياست خارجى 
اين ديدار اگرچه غيررسمى بود اما محلى شد تا الريجانى اعالم . اتحاديه اروپايى ديدار و گفت وگو آند
الريجانى . ماتى خود به بسته پيشنهادى اروپايى ها را اعالم مى آندآند ايران همين هفته پاسخ مقد

وزير خارجه . پس از ديدار با سوالنا به برن پايتخت سوئيس رفت و با وزير خارجه اين آشور ديدار آرد
سوئيس در اين ديدار اعالم آرد آه حاضر به هرگونه آمك براى برون رفت از بحران هسته اى ايران 

ى امروز و پس از سفر يك روزه اش به ايتاليا و ديدار با پرودى نخست وزير و دالما وزير الريجان. است
خارجه اين آشور دوباره به بروآسل مى رود تا اين بار در ديدارى رسمى با خاوير سوالنا، در مورد 

  .مجموعه پيشنهادى غرب و ابهامات موجود در اين مجموعه با وى مذاآره آند
 روز پيش از آغاز اجالس ٣ يعنى - فردا- تيرماه ٢١ايران خواسته اند تا چهارشنبه آشورهاى غربى از 

 در سن پترزبورگ روسيه پاسخ خود به مجموعه پيشنهادى را اعالم آند، اما ايران تاآيد ٨سران گروه 
  .آرده است پاسخ رسمى خود را اواخر مردادماه اعالم خواهد آرد

ارش داد آه بوش رئيس جمهورى آمريكا اميدوار است تا از نشست در همين حال، خبرگزارى فرانسه گز
 براى اعمال فشار عليه ايران استفاده آند و در تالش است تا حمايت مسكو و پكن را هم در اين ٨گروه 

بوش قرار است در جريان سفر خود به سن پترزبورگ، با هوجين تائو رئيس جمهورى . راه به دست آورد
تين رئيس جمهورى روسيه ديدارهاى دوجانبه برگزار آند و در مورد ايران با سران اين چين و والديمير پو

  .دو آشور مذاآره آند
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 فرصتى براى ما است ٨نشست سران گروه : بوش در همين رابطه روز جمعه گذشته در شيكاگو گفت
ح هسته اى داشته تا براى ايرانى ها روشن سازيم آه در اراده مان مبنى بر اين آه ايران نبايد سال

  .باشد، قاطعيم
رئيس جمهور آمريكا گفته است آه بخشى از آارش در اين نشست اعمال فشار بر شرآاى آمريكا 

درخصوص هر دو مسئله ديپلماتيك ايران و آره شمالى است تا منافع اقتصادى شان را آنار گذاشته و 
  .خط مشى سخت ترى را اتخاذ آنند

بت به ديگران درخصوص تحريم ها راحت تر برخورد مى آنند و بخشى از برخى آشور ها نس: وى افزود
اين مسئله اى آه در برخى از اين آشور ها با آن روبه رو هستيم اين است آه آنها منافع اقتصادى 
داشته اند و بخشى از هدف ما اطمينان يافتن از آن است آه منافع امنيت جهانى و ملى بر منافع 

  .د و گاهى اوقات تمرآز بر روى مسير صحيح وقت زيادى مى گيرداقتصادى ارجحيت دار
بنابر نوشته روزنامه فايننشال تايمز، دولت هاى اروپايى هم در تالشند تا حمايت پكن و مسكو را براى 

  .اعمال فشار عليه تهران به دست آورند
  نانتقاد الريجانى از سخنان نخست وزير انگليس در مورد تغيير رژيم در ايرا•

 DRSدر همين حال على الريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى در مصاحبه اى با تلويزيون سوئيسى 
در حالى آه سوالنا از من خواسته است تا فضا را آرام : با انتقاد شديد از بلر نخست وزير انگليس گفت

ورد و اين نمونه اى از نگه داريم، تونى بلر نخست وزير انگليس سخن از تغيير رژيم ايران به ميان مى آ
  . سنگ اندازى ها در جريان مذاآرات است

به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى، على الريجانى در مصاحبه با 
 سوئيس با اشاره به مواضع منصفانه سوئيس در قبال موضوع هسته اى و با بيان اين آه DRSتلويزيون 

مسئله : ز آشور هاى اروپايى درخصوص مسئله هسته اى گفت وگو مى آند، افزودايران با بسيارى ا
 به حقوق خود NPTمسئله اين است آه آيا ما مى توانيم طبق . هسته اى ايران امرى پيچيده نيست

  .دست پيدا آنيم يا خير آه متاسفانه برخى از آشور ها مى گويند خير، شما حق نداريد
اين نمونه : آسى آه مى خواهد رژيم را تغيير دهد چرا مذاآره مى آند، گفتوى با طرح اين سئوال آه 

  .اى از سنگ اندازى است و نمونه ديگر، تعيين پيش شرط براى مذاآره است
دولت سوئيس در اين شرايط به : دبير شوراى عالى امنيت ملى با اشاره به مواضع دولت سوئيس افزود

 را مناسب آند و از پتانسيل خود براى سالم سازى فضاى عنوان يك آشور بى طرف مى تواند فضا
  .ديپلماسى استفاده آند

وى در پاسخ به اين سئوال آه ايران تحت چه شرايطى حاضر به دست آشيدن از غنى سازى اورانيوم 
 بد است، بهتر است آن را معلق آنيد، NPTاگر معاهده : است، ضمن انتقاد از طرح اين سئوال گفت

وى در بخش .  حقوقى وجود دارد، چرا بايد آشورها از حق خود محروم شوندNPTاساس ولى اگر بر
جمهورى اسالمى : ديگرى از سخنان خود ايده خلع  سالح هسته اى را ايده اى درست برشمرد و افزود

ايران نه تنها از خلع  سالح هسته اى در خاورميانه بلكه از خلع  سالح هسته اى جهانى حمايت مى 
متاسفانه آمريكايى ها در حرف و شعار از ايده خلع  سالح در خاورميانه حمايت مى آنند، ولى در . آند

وى در پايان اين مصاحبه با اشاره به . عمل حاضر به پذيرش خلع  سالح هسته اى اسرائيل نيستند
ى از اعمال انتظار ما در اين ديدار توجه به حقوق بين المللى و دور: ديدار آتى خود با سوالنا گفت
  .استانداردهاى دوگانه است

  
 ی سوالنا از ديدار با الريجانیابراز نوميد

  ٢٠٠۶ ژوئيه 11  - ١٣٨۵ تير 20شنبه  سه 
 اخير اين مقام ی اتحاديه اروپا گفتگوی خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجیسخنگو:بی بی سی

 .ه اعالم کرد ايران را نا اميدکنندی امنيت ملی عالی با دبير شورایاروپاي
 و خاوير سوالنا که در بروکسل، مقر اتحاديه اروپا انجام گرفت بر سر مجموعه ی الريجانی علديدار

 اورانيوم را ی سازی بود که اين اتحاديه به ايران پيشنهاد داده است تا در قبال دريافت آنها، غنیامتيازات
 . شود متوقف کندف ايران برطریم پيشنهاد دهنده از فعاليت اتی دولتهای که نگرانیتا زمان
 ی سازی غنی به فناوری اروپا، همگام با آمريکا و ديگر متحدانش، از اينکه ايران با دستياباتحاديه

 بيابد نگران است، هرچند ايران بارها تأکيد کرده که تنها هدفش یاورانيوم امکان ساخت سالح هسته ا
 . استی هسته ایها و تأمين سوخت نيروگاهی اتمینرژ اورانيوم، کاربرد صلح آميز از ای سازیاز غن

 خاوير ی گفتگوی ايران خواهان آن بودند که در پی درگير با مسئله هسته ای اروپا و ديگر دولتهااتحاديه
 ی اروپاييها اعالم شود اما آنچه آقای پيشنهادی پاسخ ايران به امتيازها،ی الريجانیسوالنا و عل

 ديگر ی به اين خواسته و تأکيدی ديگریفتگو به خبرنگاران اعالم کرد، پاسخ منف با پايان اين گیالريجان
نيمه دوم ( بود که پاسخ به پيشنهاد اروپاييها را به اواخر مرداد ی اسالمی دولت جمهوریبر موضع قبل

 .موکول کرده است) اوت
هد داشت و از جامعه  خوای طوالنی ايران روندی حل مسئله اتمی گفت که مذاکره برای الريجانیآقا

 . خواست تا بردار باشد و صبر کندیجهان
 اروپاييها که بسته ی و خاوير سوالنا پس از گفتگو در مورد مجموعه امتيازات پيشنهادی الريجانیعل

 که در محل سفارت ايران در بروکسل برگزار شد ی مشترکی نام گرفته، در نشست خبریپيشنهاد
 .شرکت کردند
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 ايران قابل ی برای از بسته پيشنهادی اين نشست اعالم کرد که بخش گسترده ا دری الريجانیعل
 . اورانيوم استی سازی که در اين بسته وجود دارد، درخواست تعليق غنیقبول است اما مشکل

 که به تأييد آمريکا، روسيه و چين نيز رسيده استقبال کرده ی پيشتر نيز از بسته پيشنهادی ايرانمقامات
 و خاوير سوالنا، رفع اين ی الريجانی خوانده بودند که هدف از مذاکرات علی ابهاماتیا دارااما آن ر

 . اعالم شده بود" ابهامات"
 گفت که اين بسته ی پس از چهار ساعت گفتگو با خاوير سوالنا درباره بسته پيشنهادی الريجانی آقااما

 .ول است آن قابل قبی دارد، هرچند هسته اصلیهنوز ابهامات مختلف
 ايران قابل قبول است هيچ ی از آن برای و اينکه چه بخشهايی بسته پيشنهادی در مورد هسته اصلیو

 . ندادیتوضيح
 ی برخی اروپا هنوز رسمًا مشخص نشده اما آن گونه که از اظهارنظرهای بسته پيشنهادیمحتوا
ر صنعت نفت و گاز ايران،  دی همچون سرمايه گذاری آيد، مسائلی بر می و اروپايی ايرانیمقامها

 یها بوئينگ به اين کشور و احتماًال تضمينی ايرباس و قطعات هواپيماهای مسافربریفروش هواپيماها
 . در آن مطرح شده استیامنيت
 را ی اروپايی قبل از ديدار با خاوير سوالنا گفته بود که ايران مذاکره در مورد پيشنهاد دولتهای الريجانیآقا
 از اينکه ايران به سمت پذيرش ی حاکیاما در پايان ديدار، هيچيک از طرفين نشانه ا گيرد ی میجد

 . رود يا نه بروز ندادندیپيشنهاد اروپاييها پيش م
 سوالنا در تماس خواهد ماند و خاوير سوالنا نيز ی گفت که در زمينه اين پيشنهادها با آقای الريجانیآقا

 روز یخارجه بريتانيا، آلمان، فرانسه، روسيه، آمريکا و چين که برا ديدار وزيران یتنها اعالم کرد که ط
 خود با ی را در جريان گفتگونان شده است آیدر پاريس برنامه ريز)  تير21(چهارشنبه دوازدهم ژوئيه 

 . خواهد گذاشتی الريجانیعل
 ". رودی خواهيم کرد تا ببينيم چطور پيش میبررس: " گفتاو

 را نا اميدکننده توصيف کرده که هفته پيش ی الريجانی ديدار او با علیر حال خاوير سوالنا دیسخنگو
 در بروکسل با يکديگر ديدار کردند ی شام خصوصی در مهمانی اروپايیپس از آنکه اين دو مقام ايران

 نتيجه اين ديدار به آن دو بوده و نسبت ی ديدار رسمی برایاعالم کرده بود که اين گفتگو مقدمه مثبت
 . کرده بودی ابراز خوشبينیمرس

 نيز در مقابل ی اسالمی از مخالفان جمهوری و خاوير سوالنا، گروهی الريجانی علی با گفتگوهمزمان
  .مقر اتحاديه اروپا در بروکسل دست به تظاهرات زدند

  
  خواهد داشتی روند طوالنیمذاکرات هسته ا: یالريجان

  ٢٠٠۶ ژوئيه 11  - ١٣٨۵ تير 20شنبه  سه 
 ايران پس از ديدار با خاوير سوالنا مسئول ی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانیعل: بی سیبی

 کشورش اعالم کرد که مذاکره ی هسته ای اتحاديه اروپا و گفتگو با او درباره مسئله ایسياست خارج
 .ندو صبر ک خواست تا بردار باشد ی خواهد داشت و از جامعه جهانی طوالنی حل اين مسئله روندیبرا

 و خاوير سوالنا که در بروکسل، مقر اتحاديه اروپا انجام گرفت بر سر مجموعه ی الريجانی علديدار
 اورانيوم را ی سازی بود که اين اتحاديه به ايران پيشنهاد دادده است تا در قبال دريافت آنها، غنیامتيازات

 .متوقف کند
 ی سازی غنی به فناورینش، از اينکه ايران با دستياب اروپا، همگام با آمريکا و ديگر متحدااتحاديه

 بيابد نگران است، هرچند ايران بارها تأکيد کرده که تنها هدفش یاورانيوم امکان ساخت سالح هسته ا
 . استی هسته ایها و تأمين سوخت نيروگاهی اتمی اورانيوم، کاربرد صلح آميز از انرژی سازیاز غن
 آغاز شد که هشت کشور ی اتحاديه اروپا در شرايطی سياست خارج و مسئولی الريجانی علديدار

 ی جهان از ايران خواسته بودند پس از اين ديدار، پاسخ خود را به امتيازات پيشنهادیبزرگ صنعت
 ی با پايان اين گفتگو به خبرنگاران اعالم کرد، پاسخ منفی الريجانیاروپاييها اعالم کند اما آنچه آقا

 بود که پاسخ به پيشنهاد ی اسالمی دولت جمهوری ديگر بر موضع قبلیاسته و تأکيد به اين خویديگر
 .موکول کرده است) نيمه دوم اوت(اروپاييها را به اواخر مرداد 

 که به تأييد آمريکا، روسيه و چين نيز رسيده استقبال کرده ی اروپايی از پيشنهاد دولتهای ايرانمقامات
 و خاوير سوالنا، رفع اين ی الريجانیانده اند که هدف از مذاکرات عل خوی ابهاماتیاما آن را دارا

 . اعالم شده بود" ابهامات"
 را ی اروپايی قبل از ديدار با خاوير سوالنا گفته بود که ايران مذاکره در مورد پيشنهاد دولتهای الريجانیآقا
 از اينکه ايران به سمت پذيرش ی حاکی گيرد اما در پايان ديدار، هيچيک از طرفين نشانه ای میجد

 . رود يا نه بروز ندادندیپيشنهاد اروپاييها پيش م
 سوالنا در تماس خواهد ماند و خاوير سوالنا نيز ی گفت که در زمينه اين پيشنهادها با آقای الريجانیآقا

 روز یين که برا ديدار وزيران خارجه بريتانيا، آلمان، فرانسه، روسيه، آمريکا و چیتنها اعالم کرد که ط
 خود با ی را در جريان گفتگونان شده است آیدر پاريس برنامه ريز)  تير21(چهارشنبه دوازدهم ژوئيه 

 . خواهد گذاشتی الريجانیعل
 ". رودی خواهيم کرد تا ببينيم چطور پيش میبررس: " گفتاو

 نيز در مقابل ی اسالمی از مخالفان جمهوری و خاوير سوالنا، گروهی الريجانی علی با گفتگوهمزمان
  .مقر اتحاديه اروپا در بروکسل دست به تظاهرات زدند
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   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
الجزيره اعالم آرد آه سرآنسول  ي تلويزيوني ي حمالت و انفجارها در عراق، شبكه زمان با ادامه هم

  .برد، ربوده شده است به سر مي رخصي در بغدادعراق در آرمانشاه آه در حال گذراندن م
  ٢٠٠۶ ژوئيه 11  - ١٣٨۵ تير 20شنبه  سه 

القري بغداد برگزاري  همين حال امام مسجد ام ، در)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
العظمي سيد علي سيستاني را جهت مبارزه با فتنه و  اهللا ي مكرمه با حضور آيت نشستي در مكه

  .يي در عراق خواستار شد شوب طايفهآ
الصميدعي، از علماي اهل تسنن عراق و امام  محمود:  نوشت- چاپ لندن -ي دارالحيات  روزنامه

ي مكرمه و با  را آه در مكه" صلح و تفاهم"عنوان  القري بغداد، برگزاري يك نشست تحت مسجد ام
علي سيستاني، مرجع عاليقدر شيعه، اهللا العظمي سيد  آيت حضور علماي سني و شيعه از جمله

  .عراق و جواد الخالصي خواستار شد مقتدي صدر، از رهبران شيعه در
يي در عراق  از وقوع فتنه و آشوب طايفه وي هدف از برگزاري اين نشست را تالش جهت جلوگيري

  .دانست
ن بسياري از غير نظاميان الجهاد را آه به آشته شد ي القري بغداد حوادث اخير در منطقه امام مسجد ام

هم اآنون زمان عمل واقعي رسيده و : پاياني داشت و افزود سني در اين منطقه منجر شد، هشدار
بايد براي حل اين بحران وارد عمل شوند، زيرا حرف و حديث به تنهايي  دولت، احزاب و علماي دين

  .سودي ندارد
  .ي الدوره خبر داد منع آمد و شد در منطقه از سوي ديگر تلويزيون رسمي عراق از اجراي قانون
به دليل : ي پليس اين آشور اعالم آرد فرمانده براساس اين گزارش، تلويزيون عراق به نقل از

  .قانون منع آمد و شد در اين منطقه اجرا شده است ي الدوره، هاي مسلحانه در منطقه درگيري
  .ادامه خواهد داشت شنبه  شب سه8 شب دوشنبه تا 8اين قانون از ساعت 

  .شهر خبر دادند آرامش نسبي در اين ي الجهاد نيز از  ساآنان منطقه
هاي ساآن اين  چنان قطع است و خانواده هم ي الجهاد براساس گزارش ساآنان، آب و برق منطقه

  .اند هاي تروريستي منازل خود را ترك آرده عمليات ها و منطقه به دليل ترس از افزايش خشونت
نوار ويديويي در پايگاه اينترنتي خود اعالم آرد آه   شوراي مجاهدين عراق با انتشار يك ر همين حال،د

القاعده در تالفي تجاوز به يك زن جوان عراقي و قتل وي سه سرباز  ي اين گروه مرتبط با شبكه
  .گذشته آشتند و اجساد دو تن از آنان را مثله آردند آمريكايي را در ماه

ي دو تن از نظاميان آمريكايي آه در تاريخ  تكه شده  ويديويي شوراي مجاهدين عراق، اجساد تكهدر نوار
ور شده بودند، به تصوير آشيده شده  نزديكي شهر يوسفيه حمله  ژوئن به يك منزل مسكوني در16

  .سه روز بعد آشف شده بود اجساد اين سربازان. است
ويديويي مذآور منتشر آرد آه در آن دو سرباز   شده از نوارچنين تصاويري را بر گرفته اين شورا هم

  .از آنها گردن زده شده بود شوند آه يكي آمريكايي آشته شده ديده مي
 مارس به جرم تجاوز به يك دختر جوان 12در  دو گروهبان آمريكايي از جمله پنج سربازي هستند آه

ز سربازان آمريكايي آه پيشتر از ارتش اخراج يكي ا. شدند اش محكوم عراقي و آشتار اعضاي خانواده
  .به جرم ارتكاب جنايت و تجاوز جنس محكوم شده بود شده بود، ماه گذشته دستگير و

عراق جواد البوالني وزير آشور و عبدالقادر  پارلمان: خبرگزاري فرانسه نيز در گزارشي اعالم آرد
  .ي آشور فرا خواندمسايل امنيت العبيدي وزير دفاع عراق را براي بررسي

  .پارلمان و وزيران دفاع و آشور برگزار شود اين نشست قرار است روز پنجشنبه با حضور اعضاي
هايي را در خصوص  سني عراق خواست تا بيانيه معاون نخست وزير عراق نيز از سازمان اوقاف شيعه و

  .آند گناه صادر محكوميت حمالت عليه مردم بي
الزوبعي، معاون نوري المالكي، نخست وزير عراق، در  سالم:  نوشت-چاپ لندن  -ي الزمان  روزنامه

عراق و : هاي مختلف عراق گفت خانه نشست مقامات وزارت آنفرانسي مطبوعاتي بعد از اولين
  . است مواجهند آه هدف آنها ايجاد توطئه ها با حمالت ناگواري عراقي

خبرگزاري آويت به نقل از وزارت دفاع عراق اعالم آرد  عراق، در ديگر حوادث و تحوالت در  در همين حال،
 تن از افراد مسلح آشته و دستگير 16جداگانه در عراق تعداد   ساعت گذشته در حوادث24آه طي 
  .شدند

عراق در عملياتي در شمال بغداد يكي از افراد   وزارت دفاع عراق، نيروهاي ارتش ي بر اساس بيانيه
چنين در بغداد، موصل، الرمادي و االسكندريه تعداد  هم. آردند  تن ديگر را دستگيرمسلح را آشته و يك

  .افراد دستگير شدند  تن ديگر از اين14
 آيلومتري جنوب بغداد خبر 34االسكندريه واقع در  پليس عراق نيز از ترور يك استاد دانشگاه در شهر

  داد؛
محمود، از اساتيد دانشگاه تكنولوژي عراق  اسمي پليس يك بمب در داخل خودروي ماجد ج به گفته

  .منفجر شد آه موجب مرگ وي شد
ي  وششم آخرين جلسه ي سي آه جلسه اگرچه وآالي صدام و هفت تن از همدستانش گفته بودند

ي محاآمه  سي و هفتمين جلسه) شنبه سه) ي الدجيل است، ظاهرا امروز ي متهمان حادثه محاآمه
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ي رييس  ي بعدي محاآمه تلويزيوني الجزيره، جلسه ي بنابر گزارش شبكه. شدبدون حضور صدام آغاز 
  .ماه ميالدي جاري موآول شد 24ي الدجيل به  جمهور عراق در حادثه

اند، گوش داده  آه در جلسات قبلي حضور نيافته قرار است در اين جلسه به اظهارات ساير وآالي دفاع
  .شود

 تن از اعضاي يك خانواده آه در حال تدفين 10: داد بع امنيتي گزارشخبرگزاري فرانسه به نقل از منا
ي  نجف اشرف بودند از سوي افراد مسلح ناشناس در منطقه شان در گورستاني در يكي از بستگان

  .گلوله قرار گرفته و همگي آشته شد نشين الدوره مورد اصابت سني
  .به شرآتي در غرب بغداد هشت تن آشته شدند ي افراد مسلح خبرگزاري رويتر اعالم آرد آه در حمله

بغداد سه تن آشته و هشت تن  ي الخضراي  منطقه در اثر دو انفجار در: خبرگزاري شينهوا گزارش داد
  .زخمي شدند

گذاري شده در نزديكي يك  خودروي بمب ي انفجار نخست در نتيجه: يك مقام امنيتي عراق گفت
ي عمليات انتحاري در نزديكي  انفجار دوم در نتيجه ه و قوع پيوست ورستوران در خيابان آراده آريم ب

  . تن انجاميد11گرفت آه هر دو انفجار به آشته و زخمي شدن  رستوراني ديگر در همان خيابان صورت
آه افراد مسلح چندين خمپاره را به اطراف منزل رعد  يي اعالم آردند نيروهاي اميتي ديالي نيز در بيانيه

ديالي واقع در شمال شرق بغداد پرتاب آردندآه تنها خسارت مالي  ال جواد التميمي، استانداررشيد م
  .استاندار ديالي از اين ترور جان سالم به در برد بر جاي گذاشت و

مسلحانه در بعقوبه دو عراقي آشته و پنج تن ديگر  ي حمالت در ادامه: خبرگزاري شينهوا اعالم آرد
  .مجروح شدند

خواهد تا طرح مصونيت  آشورش از سازمان ملل مي  وزيرحقوق بشر عراق اعالم آرد آه ي ديگر،از سو
  .نيروهاي اشغالگر آمريكايي را لغو آند

ها در اين خصوص  تالش : حقوق بشر عراق گفت وجدان ميخائيل، وزير: پايگاه اينترنتي المحيط نوشت
  .ت به شوراي امنيت سازمان ملل ارايه خواهد شددرخواس ادامه دارد و با فرا رسيدن ماه آينده اين

در واقع . گيرد مصونيت نيروهاي آمريكايي به آار مي دولت عراق تمام تالش خود را براي لغو: وي افزود
آمريكايي در گذشته، سربازان را به سوي ارتكاب جرايم عليه شهروندان  عدم اجراي قانون عليه نظاميان

  .ها سوق داده است جاوز جنسي و آشتار آناز جمله ت غير نظامي عراق
سخنگوي نيروهاي آمريكايي در عراق از تصميم : نوشت  نيز در گزارشي- چاپ لندن -ي الزمان  روزنامه

  .از شبه نظاميان عراقي خبر داد مشترك عراق و آمريكا مبني بر خالصي
در نشست نوري المالكي، نخست  : تاآيد آرد ويليام آالدويل، سخنگوي نيروهاي آمريكايي در عراق،

نيروهاي چند مليتي در اين آشور و فرماندهان امنيتي  يي وزير عراق و ژنرال جورج آيسي، فرمانده
گيري شد و طرفين اين نيروها را مانع اجراي  نظاميان عراقي تصميم عراق در خصوص رهايي از شبه

  .در عراق دانستند طرح امنيتي فراگير
ي الجهاد روي داد، خاطرنشان  هاي منطقه درگيري ن آه اين نشست پس از حمالت ووي با اشاره به اي

هاي پليس عراق صورت گيرد و  جايي در برخي از گردان جابه  براساس طرح جديد قرار شده آه :آرد
  .ها تحت آموزش جديد قرار گيرند گردان چنين تعدادي از اين هم

وزيري دولت جديد  عراق پس از احراز پست نخست آردستاني  مالكي نيز در اولين سفر خود به منطقه
ي آردستان عراق، به بررسي اوضاع سياسي و امنيتي  منطقه عراق و ديدار با مسعود البارزاني، رييس

  .در اين آشور پرداخت
ها  مبارزه با تروريسم تاآيد آرده و شكست تروريست وي بر ضرورت همكاري و اتحاد مردم عراق در امر

  .خواهان بازسازي عراق و پيشرفت آن هستند نها راه براي آساني دانست آهرا ت
ي سياسي به ويژه برگزاري انتخابات  در عرصه هاي گسترده و متعدد عراق چنين به پيروزي مالكي هم

  .دولت جديد ملي اشاره آرد پرسي قانون اساسي و تشكيل پارلماني، همه
عبدالعزيز محمد، مسوول بخش : گزارش داد  نيز-ي عربي  ه چاپ امارات متحد-ي البيان  روزنامه

  .امنيتي دولت مالكي در بغداد اعتراف آرد هاي عملياتي وزارت دفاع عراق، به شكست طرح
هاي موجود در اجراي  به اشكاالت و شكاف گفت با اشاره وي آه در يك آنفرانس مطبوعاتي سخن مي

هاي شبه نظاميان  ي فعاليت ها و ادامه سرآوبي تروريست عدمطرح امنيتي دولت در بغداد، آن را عامل 
  .دانست
فصل موضوع حضور شبه نظاميان در بغداد و  ي طرحي به مالكي مبني بر حل و چنين از ارايه وي هم

  .ها خبر داد خلع سالح آن
ي  آميتهنشست : ي عرب نوشت ي اتحاديه دبيرخانه  الشرق االوسط به نقل از مسووالن از سوي ديگر،

ي عرب  در قاهره و در مقر اتحاديه) سوم مرداد( ژوييه 25عراق  مقدماتي برگزاري آنفرانس وفاق ملي
  .روز ادامه دارد شود و تا دو برگزار مي

شود، سه  ي عرب برگزار مي دبيرآل اتحاديه قرار است در اين نشست آه با رياست عمرو موسي،
جدول آاري آن و فهرست شرآت آنندگان بررسي  انس،موضوع اساسي زمان نهايي برگزاري آنفر

  .شود
 ژوييه در 20 و 19" ي تحوالت فعلي در سايه ي عراق چشم اندازهاي آينده"از سوي ديگر آنفرانس 
  .شود آينده و استراتژيك مصر برگزار مي هاي المللي پژوهش قاهره از سوي مرآز بين
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العراقيه عراق به نمايندگي از سوي ساير  س فهرستقرار است اياد عالوي، نخست وزير سابق و ريي
  .اين آنفرانس شرآت آند هاي مذهبي و رهبران ائتالف در احزاب جناح

المشهداني رييس پارلمان عراق آه به بحرين سفر آرده،  محمود: پايگاه اينترنتي ايالف نيز گزارش داد
م اعدام به عنوان يك حكم قانوني، من با اجراي حك: اظهار داشت در يك آنفرانس خبري در منامه

  .موافق هستم و به نظر من بايد اين حكم اجرا شود شرعي و عرفي براي صدام
خواهند از  برخي مي: آن بر منطقه عنوان داشت وي در خصوص امكان ورود عراق به جنگ داخلي و تاثير

اشغالگران استفاده آنند و اين ي حضور  اي براي ادامه بهانه موضوع ورود عراق به جنگ داخلي به عنوان
هاي آساني آه قصد آشاندن  طرح. هر چه بيشتر بين مردم عراق است امر نيازمند حفظ وحدت ملي

  .شود دارند با شكست روبرو مي عراق به جنگ داخلي را
: اند، گفت و نابودي در عراق ايستاده هاي ايجاد جنگ هاي خارجي آه پشت طرح وي درخصوص طرف

ي اول سعي در براندازي نظام  ها در درجه اين گروه  گروه خارجي در عراق دخالت دارند و20بيش از 
  .هاي اسراييل در اين آشور باز آنند دست  براي نفوذ عراق دارند تا راه
اهللا العظمي سيد علي سيستاني  از آيت  معاون رييس مجلس اعالي عراق به نقل در همين حال،

  .گناه را تحريم آرد جنايت و آشتار مردم بي  را شديدا محكوم واقدامات تروريستي در عراق
عبداالمير قبالن، معاون رييس مجلس اعالي عراق در  شيخ:  نوشت- چاپ آويت -ي الراي العام  روزنامه

سيستاني، مرجعيت نجف، آشته شدن مردم عراق را در جريان  اهللا العظمي سيد علي تماس با آيت
ي تحوالت عراق و فلسطين با ايشان به  تسليت گفت و درباره به ايشانحمالت تروريستي اخير 

  .وگو پرداخت گفت
هاي  هوشياري، يكپارچگي و از بين بردن گونه در اين تماس تلفني مرجعيت نجف مردم عراق را به

  .انگيزي دعوت آرده است مختلف فتنه
افراد مسلح به  ي صبح امروز  حملهدر جريان :ي تلويزيوني الجزيره گزارش داد از سوي ديگر شبكه

  . تن آشته شدند10اتوبوسي در جنوب بغداد 
شيخ جمال عبدالكريم الدبان، مفتي بزرگ اهل  : نيز نوشت- چاپ لندن -ي الشرق االوسط  روزنامه

 و از سوي هر گروهي  آشتار و ربودن افراد را تحت هر بهانه سنت عراق، طي صدور فتواي آتبي ترور،
  .هاي قضايي اجرا شود شرعي و قانوني بايد تنها از سوي دستگاه هر حكم: رد و گفتتحريم آ

هدف دستيابي به پول و مشابه آن شرعا، قانونا و عرفا   آشتار و ربودن افراد با :وي در ادامه بيان داشت
  .حرام است
 و امنيت در منطقه عراق به عنوان عامل ثبات ي آويت بار ديگر بر ضرورت حفظ وحدت ملي وزير خارجه
  .تاآيد آرد

ي آويت بعد از بازگشت از  الصباح، وزير خارجه محمد الصباح السالم: خبرگزاري آويت گزارش داد
 عراق در حال حاضر داراي  :امارات در جمع خبرنگاران گفت سفرش به آشورهاي ايران، عربستان و

  .اش را بسازد حق دارد تا خودش آيندهملي و تماميت اراضي است و  دولتي منتخب، با حاآميت آامل
دولت عراق بايد در برقراري روابط با : عراق گفت ها و مسايل دولت السالم الصباح با اشاره به سختي

المللي در اين آشور و افزايش توان  وجود نيروهاي بين ي جوار و حل و فصل مساله آشورهاي هم
  .آند اش تالش نظامي نيروهاي امنيتي

  
  وضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعيتحليل ا

  
   تير20:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ ژوئيه 11  - ١٣٨۵ تير 20شنبه  سه 
روزنامه های امروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود توضيحات رييس جمهوری درباره :بی بی سی

ده است و همچنين سخنان گرانی ها را منعکس کرده اند که گرانی را حاصل تبليغات مخالفان خوان
هاشمی رفسنجانی درباره مشروطيت همزمان با همايش صدمين سالگرد انقالب مشروطه و گمانه 
زنی درباره آينده قيمت گذاری و توزيع بنزين و پرونده هسته ای را به عنوان مطالب اصلی خود چاپ 

  .کرده ند
 ۴۴ژاد نوشته ورود غارتگران به اصل  در عنوان بزرگ صفحه اول خود از زبان محمود احمدی نکيهان

تومان ٣٠ممنوع و در گزارشی از زبان وی ادامه داده به دليل اشتباه يک فرد قيمت خريد شير از دامداران 
در هر ليتر افزايش پيدا کرد که اين امر منجر به افزايش قيمت لبنيات شد و در پی آن جوسازی های 

 صورت گرفت و حال آنکه دولت دستور بازگشت قيمت خريد گسترده به منظور دامن زدن به گرانی ها
  . شير به قبل و کاهش قيمت را صادر کرده بود

 آقای احمدی نژاد، که رييس شورای عالی اقتصاد هم هست، گرانی فوالد و آهن آالت کيهانبه نوشته 
ی وارداتی توجيه را هم خودسرانه و کار کسانی دانست که معتقدند قيمت آن را بايد براساس تئوری ها

کرد و به نام پيوند خوردن با اقتصاد جهانی اين امور را پيشرفت و آزادسازی اقتصاد می نامند و حال آنکه 
ما معتقديم دولت موظف به حمايت از حقوق مردم و تامين نيازمندی های آنان است و رشد اقتصاد نبايد 

  .به قيمت تحت فشار قرار گرفتن مردم باشد
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 يک نماينده مجلس گفته است دولت خود را گول نزند، ارتباط دادن سرمايهزنامه به نوشته رو
 های روانی،   های سياسی و جناحی در راستای جوسازی  های اخير در جامعه به جار و جنجال  گرانی

  . توهم است
سکن  های اخير در بخش م   ناصر عاشوری، نماينده محافظه کار مجلس، گفته گرانیسرمايهبه نوشته 

 جمهوری هيچ ربطی به مساله جوسازی روانی و يا جار و جنجال ندارد و حاصل   به تعبير آقای رييس
برداری سياسی و   های غلط دولت است و ارتباط آن به جار و جنجال برای بهره  اتخاذ و اعمال سياست
  . جناحی، يک توهم است

ا بايد نفی کرد و سياست درست را بايد های غلط ر   وی افزوده ما موافق دولت هستيم ولی سياست
  . خواهيم خودمان را گول بزنيم  تشويق و تبليغ کرد زيرا ما که نمی 

 جمهوری آمريکا   از قول يک نماينده اصالح طلب سابق مجلس نوشته برخی ها از رييسهمبستگی
   مان با سابقه ملی و اقتصاددان مسل۵٠به نامه يک مقام ايرانی را دارند در حالی که    انتظار پاسخ

عدم    توجهی و  کنند، اما با بی  جمهوری يک کشور اسالمی سئواالتی را مطرح می انقالبی از رييس  
  .  شوند پاسخگويی به آنها مواجه می

  ، کيانوش راد، نماينده سابق مجلس، خاطرنشان کرده در شرايط فعلی با توجههمبستگیبه نوشته 
جزيی      بايست بهانه را به برخی انتقادات کميت و همراهی سه قوه نمیبه يکدست شدن مجموعه حا 

نسبت داد، بلکه    رسد، ها به جايی نمی  ها و روزنامه  طلبان که صدايشان جز در برخی سايت اصالح
انتخاب کرد و نبايد اين تصور    اشکال را بايد در شرايط واقعی و شعارهای غيرواقعی ديد و راه درست را

انتقاد از دولت    يت در استادان دانشگاه و فعاالن سياسی، اقتصادی و فرهنگی به وجود بيايد کهذهن
  .مساوی با پرداختن هزينه است

 نوشته رسالتيک ماه بعد از انتشار اخبار فراوان درباره سهميه بندی بنزين و دونرخی کردن آن روزنامه 
 نياز در شش ماهه دوم سال جاری را وارد و اعتبار بر اساس آخرين تصميم گيری ها، دولت بنزين مورد

  . آن را از محلی غير از حساب ذخيره ارزی تامين خواهد کرد و موضوع سهميه بندی منتفی است
 های مختلف تصميم گرفته است تصميم نهايی خود را درباره   نوشته دولت پس از بررسیرسالت

، دو نرخی کردن و ميزان واردات به بعد موکول کند و بندی، اجرايی کردن کارت هوشمند توليد، سهميه 
  . بنابر برخی مالحظات، تغيير چندانی در مورد موضوع بنزين در سال جاری ايجاد نخواهد شد

 از قول علی الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی و به نقل از نظر آيت اهللا خامنه ای نوشته کيهان
  .  داريم و نه روش صدام راما نه روش جمال عبدالناصر را قبول

می گفت اسرائيل را به دريا بريزيم و ديگری می گفت اسرائيل را بايد ) عبدالناصر(وی افزوده که يکی 
آتش زد اما سياست رسمی جمهوری اسالمی ايران اين است که همه مردم فلسطين اعم از يهودی و 

  ا. مسلمان و مسيحی حکومت خودشان را انتخاب کنند
ن سخن بدان است که چهارماه بعد از آن مطرح می شود که رييس جمهوری ايران گفته بود هميت اي

  .اسرائيل بايد از نقشه جغرافيا محو شود
 از زبان دو تن از خوانندگان خود با اشاره به مسلمانی زين الدين زيدان، از کوبيدن سر خود به کيهان

که اول رفتار زيدان برايمان باور کردنی نبود زيرا سينه فوتباليست ايتاليا تحسين کرده و نوشته است 
همه زيدان را شخصی محجوب و دارای سعه صدر می دانند اما وقتی در برخی از گزارش ها خواندم که 

ناميده، اقدام زيدان را در کله زدن به سينه آن فوتباليست " تروريست"فوتباليست ايتاليايی او را 
  . موده و برايش دعا کردمايتاليايی از صميم قلب تحسين ن

همين روزنامه در مقاله ای همين مضمون را تکرار کرده و نوشته زيدان مسلمان، ستاره فوتبال جهان، 
پرافتخار ميدان فوتبال را ترک کرد و به همگان و آن هايی که غرق در هياهوی جام جهانی فوتبال اصول 

تبال و قهرمانی و افتخاری که به قيمت توهين به و اصالت ها را فراموش کرده اند يادآور شد که آن فو
  . مقدسات به دست بيايد، پشيزی ارزش ندارد

آری زيدان با زدن آن ضربه که آخرين ضربه و حرکت او در ميادين حرفه ای فوتبال جهان :  نوشتهکيهان
  .بود به زيباترين شکل و با رساترين پيام با دنيای فوتبال وداع کرد

  
   تير19:  تهرانیامرور روزنامه ه

  ٢٠٠۶ ژوئيه 10  - ١٣٨۵ تير 19شنبه  دو
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های بزرگ از قطعنامه وزيران کشورهای همسايه :بی بی سی

عراق نوشته اند که در پايان همايش خود در تهران خواستار پايان اشغال آن کشور شده اند و در مطالب 
رباره خصوصی سازی اقتصاد کشور، گفتگوها درباره قيمت گذاری و نحوه توزيع ديگر، ادامه مقاالتی د

  .بنزين و برکناری رييس هيات بازرسان هسته ای ايران از ديگر مطالب اين روزنامه هاست
 در عنوان های بزرگ خود نوشته اند اجالس وزرای امورخارجه کشورهای جمهوری اسالمی و کيهان

 حالی به نشست خود پايان داد که صراحتا خواستار خروج نيروهای اشغالگر همسايه عراق در تهران در
  . از عراق شد
 به اين خبر افزوده که همسايگان عراق در مورد تثبيت دولت جديد عراق بر سرقدرت و همبستگی

استقبال از تکميل روند سياسی انتقال و تشکيل دولت و مجمع ملی دايمی آن کشور اتفاق نظر داشته 
ن دادند اين موضوع است که يک عراق امن با دولتی قدرتمند و با ثبات چيزی که همسايگان از آن نشا

  . سود خواهند برد 
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همين روزنامه از قول ناظران سياسی نوشته خروج اشغالگران به مشکالت در عراق پايان نخواهد داد 
و باالخره مذهبی در رنج است و ای  زيرا عراق کشوری است که از اختالفات قومی، قبيله ای و عشيره 

های بومی است، اما برخی ديگر از  همين به منزله آماده بودن فضای تحوالت عراق برای بحران
ها در امور داخلی   ورزند که در صورت پايان دخالت کارشناسان وسياستمداران بر اين نکته اصرار می

  . خواهد داشتعراق اين کشور توان کنترل بحران های زير پوستی خود را 
 عراق،   فعلی  تاثير را در وضعيت  ترين  در سرمقاله خود با اشاره به اين که آمريکا مهماعتماد ملی
   راهبردی  تصميمات  به  زيادی  دارد نوشته آمريکا می تواند لطمه  اين کشور  همسايگان برخالف ميل

  .  وارد کند  در کنفرانس  خارجه وزرای
   در اين  عراق  دولت  نمايندگان  توسط  که  آنچه  آمريکا به  اين است که آيا دولتملیاعتماد سئوال اصلی 

   مشترک  ايجاد پيمانی  را برای  راهکارهايی  چه شود پايبند است و اگر نيست اجالس  اتخاذ می  نشست
  . نمايد  کشور اشغالگر برقرار می   عنوان با آمريکا به
هيات اعزامی آژانس بين المللی انرژی هسته ای به ايران، کريس  خبر داده که رييس همبستگی

  . شارليه، به درخواست ايران توسط مدير کل آن آژانس برکنار شده است
المللی انرژی اتمی در  اين روزنامه شارليه را کسی معرفی کرده که نوزده ماموريت برای آژانس بين

ی از اختالفات بين هيات ايرانی در آژانس وکارگزاران تهران انجام داده و برخبر خود افزوده که بسيار
گزارشگر آن معموال پس از آن رخ نموده است که جمهوری اسالمی همه تالش خود را صرف امکان بهتر 

بازرسی از سوی بازرسان آژانس کرده است اما نتيجه گزارشات ارسالی به شورای حکام همواره 
  .  استمطلوب ايران و مقرون به واقعيت نبوده

 به آن است که در سال های گذشته جمهوری اسالمی همواره با اشاره به همبستگیاهميت خبر 
بازرسی ماموران اعزامی آژانس بين المللی انرژی اتمی و گزارش های آنان هر نوع اختالفی را در مورد 

  .اين بازرسی ها تکذيب کرده بود
جرای فرمان های تازه خصوصی سازی اقتصاد کشور به  از بيم و اميدهايی نوشته که درباره اکارگزاران

وجود آمده و به آنچه که می تواند مانع از خصوصی سازی صنايع و بنگاه های دولتی بزرگ شود اشاره 
  . داشته است
که سيزده روز بيشترتا تمام شدن واردات بنزين باقی نمانده است نوشته   با اشاره به اين همبستگی

 ها و برنامه   گذشت کاری انجام نداده که مثمر واقع شود و با وجود ارايه طرحدولت در سه ماهی که
  . های مختلف اما هيچ تدبيری برای کنترل مصرف و تامين بنزين مورد نياز کشور انديشيده نشده است 

اند و بين نمايندگان مجلس هم يک نظر  به نوشته اين روزنامه دولت و مجلس هنوز به توافق نرسيده
  .د وجود نداردواح

 يک سردار سپاه پاسداران شرقروز بعد از آزادی علی شکوهی، مدير سايت خبری فردا، به نوشته 
تاکيد کرده که با هرگونه تخلف رسانه ای که موجب تضعيف نيروهای مسلح می شود برخورد قانونی 

  . خواهد شد حتی اگر اين تخلف ناشی از بی توجهی باشد
 گفته است بازداشت شکوهی با حکم مرجع قضايی شرقفشار به نوشته سردار پاسدار عليرضا ا

صورت گرفته چرا که وی در تماس تلفنی پيرامون منبع خبری که در آن سايت چاپ شده بود توضيحات 
  . منطقی ارايه نکرد

خبری که اين سردار سپاه به آن اشاره می کند ماه گذشته در سايت فردا منعکس شد که حاکی بود 
فيروزآبادی، رييس ستاد نيروهای مسلح به زودی تغيير می کند اما سردار افشار به نوشته روزنامه دکتر 
 گفته است تغيير رييس ستاد کل نيروهای مسلح به عنوان شخص دوم نظامی کشور از شرق

  .اختيارات فرماندهی کل قوا است و جايی برای شايعه پردازی ندارد
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