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

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

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

  شودی امنيت بازگردانده می ايران به شورایپرونده اتم
  ٢٠٠۶ ژوئيه 12  - ١٣٨۵ تير 21شنبه  چهار 
 وزيران خارجه بريتانيا، فرانسه، آلمان، آمريکا و روسيه که همراه با معاون وزيرخارجه چين در  نشستدر

 امنيت بازگردانده ی ايران به شورای به فعاليت اتمیپاريس گردهم آمدند، تصميم گرفته شد که رسيدگ
 .شود
 شرکت کننده یها وزيرخارجه فرانسه پس از اين نشست به خبرنگاران گفت دولت،ی دوست بالزفيليپ

 امنيت سازمان ملل متحد توافق کرده اند که ی شورای برایدر نشست پاريس بر سر تدوين قطعنامه ا
 . اورانيوم کندی سازیايران را ملزم به تعليق غن

 ششگانه اين خواهد ی دولتهای امنيت عمل نکند، گام بعدی اگر ايران به قطعنامه شورا،ی گفته وبه
 ی فصل هفتم منشور ملل متحد، اعمال تحريم اقتصاد42اذ کند که با اتکا به اصل  اتخیبود که تدابير

 .عليه اين کشور امکانپذير شود
 ی اروپايی از اينکه بخواهند پيشنهاد دولتهای حاکیايرانيها هيچ نشانه ا: " گفتی دوست بالزیآقا
 بر ی مذاکرات اتمیز سرگير ای برای بگيرند بروز نداده و گامی خود را جدی حل مسئله هسته ایبرا

 از دو ماه پيش که ی روندی امنيت و از سرگيری جز رجوع به شوراینداشته اند، بنابراين ما هيچ چاره ا
 ".متوقف شد نداريم

 ايران را نسبت به تعهدات ی اتمی انرژی حکام آژانس بين المللی مارس گذشته پس از آنکه شوراماه
 امنيت یايران به شورا" تخلف" به ی متخلف شناخت، رسيدگی اتمی اش در قبال فعاليتهایبين الملل

 ايران بر سر ا حل اختالفات خود بی برای اروپايی که دولتهایسپرده شد و بدين ترتيب روند ديپلماتيک
 . اين کشور آغاز کرده بودند به بن بست رسيدیفعاليت اتم

 امنيت سازمان ملل متحد با یائم شورا شامل از پنج عضو دی خروج از اين بن بست، مجموعه ایبرا
 به ايران پيشنهاد دهد تا در قبال ی دولت آلمان تشکيل شد که تصميم گرفت مجموعه امتيازاتیهمراه

 آمريکا و متحدانش را برانگيخته است تا زمان رفع اين ی اورانيوم را که نگرانی سازیدريافت آنها غن
 . متوقف سازدینگران
 مواجه شد اما ی ايرانی لقب گرفت با استقبال مقامهای که بسته پيشنهاد مجموعه امتيازهااين

 پيشنهاد دهنده ی اعالم پذيرش يا رد اين پيشنهاد تعيين کرد اعتراض دولتهای که دولت ايران برایموعد
 . ابهام خواندندی را دارای بسته پيشنهادی ايرانی ديگر، مقامهایو آمريکا را به دنبال داشت و از سو

 ايران با ی امنيت ملی عالی اتحاديه اروپا و دبيرشورای، مسئول سياست خارج"ابهامات" رفع اين یابر
 ششگانه از ايران خواستند در پايان اين یيکديگر در بروکسل، مقر اتحاديه اروپا ديدار کردند و دولتها

 . اعالم کندینشست، موضع خود را نسبت به بسته پيشنهاد
 چهارساعته اش با خاوير ی ايران در پايان گفتگوی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانی آنچه علاما

 به اين ی ديگری اتحاديه اروپا به خبرنگاران اعالم کرد، پاسخ منفیسوالنا، مسئول سياست خارج
 را به اروپاييها بود که پاسخ به پيشنهاد ی اسالمی دولت جمهوری ديگر بر موضع قبلیخواسته و تأکيد

 .موکول کرده است) نيمه دوم اوت(ر مرداد اواخ
 خواهد داشت و از ی طوالنی ايران روندی حل مسئله اتمی همچنين گفت که مذاکره برای الريجانیآقا
 ی سازی نيز دارد و آن، درخواست تعليق غنی اروپاييها مشکل ديگری ديگر، امتيازات پيشنهادیسو

 .اورانيوم است
 داشت و يک روز پس از آن وزيران خارجه ی خاوير سوالنا را در پی نوميد ابرازی الريجانی آقااظهارات
 در قبال ی ايران گردهم آمدند تا در مورد اينکه چه تدبيری ششگانه درگير در مسئله هسته ایدولتها

 .ايران اتخاذ کنند به شور بنشينند
ه اين دولتها ممکن است ناچار  از آغاز جلسه در پاريس، کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا گفت کپيش

 امنيت سازمان ی اين کشور را به شورای به اختالفات خود با ايران بر سر فعاليت اتمیشوند رسيدگ
 .ملل متحد بسپرند و آنچه در پايان جلسه اعالم شد نيز همين بود

ين  ايران به آن سپرده شده است ای به مسئله اتمی امنيت سازمان ملل متحد که رسيدگیشورا
 ی اين کشور را تهديد کند که در صورتی عليه ايران اعمال کند يا حتیاختيار را دارد که تحريم بين الملل

 . مواجه خواهد شدی شورا تن ندهد، با حمله نظامیکه به خواسته ها
 اورانيوم در اين کشورند، ی سازی به ايران خواهان تعليق غنی که با پيشنهاد امتيازاتی غربیدولتها
 اورانيوم امکان ساخت سالح هسته ی سازی غنی به فناوری کنند که ايران با دستيابی میاز نگرانابر
 ی صلح آميز از انرژکاربرد اورانيوم، ی سازی بيابد، هرچند ايران بارها تأکيد کرده که تنها هدفش از غنیا

  . استی هسته ای و تأمين سوخت نيروگاههایاتم
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   غرب پاسخ دهد یشنهادي تا اواسط آگوست به بسته پدی باانریا:  امور خارجه فرانسهریوز

  ٢٠٠۶ ژوئيه 13  - ١٣٨۵ تير 22شنبه  پنج 
به بسته ) اواخر مرداد( تا اواسط ماه آگوسترانی فرانسه امروز اعالم کرد که اگر ارامورخارجهیوز
 به رانی ای ا قطعنامه را درباره برنامه هسته5+1 گروه ی غرب پاسخ مثبت ندهد، اعضایشنهاديپ

  .  خواهد بودمهای خواهند کرد که شامل اعمال تحرشنهادي سازمان ملل پتي امنیشورا
 از شبکه یکی در گفتگو با ی دوست بالزپيلي فرانسه، فی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه
ن، ارائه هرچه زودتر  آني که اولمی کردیري گميما درباره دو اقدام تصم:" اروپا، اظهار داشت ییوی رادیها
 یتهايق تمام فعالي است که درآن تعلندهی سازمان ملل درچند روز آتي امنی قطعنامه به شوراکی

  ". خواسته شده است رانی ایحساس هسته ا
 دهد، ما یپاسخ منف)  غربی هسته ایشنهادهايبه پ( تا اواسط ماه آگوست رانیاگر ا:" افزود یو

 ازاقدامات ی سرکی که در آن 41 بند ژهی منشور سازمان ملل به و7  را به استناد فصلیقطعنامه ا
  .  کرد مي خواهشنهادي گنجانده شد، پی اقتصادري از جمله تدابیمنف
 به برنامه یابي در دسترانی برحق مسلم اگری امروز باردرانی ای جمهورسي نژاد رئی محمود احمددکتر

 ی هسته ای به فناوریابي دستی از حق خود برارانی کرد و اعالم کردکه ادي تاکی هسته ازيصلح آم
  . صرف نظر نخواهد کرد 

 رادر قبال برنامه هسته ی گردهم جمع شدند تا موضع واحدسی روزگذشته در پار5+1 خارجه گروه یوزرا
  .  اتخاذ کنند رانی ایا
 غرب ی هسته ایشنهادهاي خواسته شده به پرانی که ازاافتی انتشار ی اهياني نشست بنی اانی پادر

  .  فصل هفتم منشور روبرو خواهد شد41 شورا بر اساس بند نیپاسخ مثبت دهد وگرنه با قطعنامه ا
 ی درباره توقف غنی المللني بی به درخواستهارانی شده است که اگر ادی تهدني همچنهياني بنیدرا
لل بازگردانده خواهد  سازمان متي امنی به شورارانی ای اطاعت نکند موضوع هسته اومي اورانیساز
  .شد

 درباره هرگونه اقدام هي روسی جمهورسي رئني پوتريمی است که والدی در حالی دوست بالزاظهارات
  . هشدار داده استرانی اهي علمی و اعمال تحریمنف

  
   خواهند ما را خسته کنند بدانند که در اشتباهندیاگر ايرانيها م: بوش
  ٢٠٠۶ه  ژوئي13  - ١٣٨۵ تير 22شنبه  پنج 

 قصد خسته ی بوش، رئيس جمهور آمريکا به ايران هشدار داد که اگر با وقت کشجورج:بی بی سی
 خواهند در صفوف اين کشورها ی اين کشورند و می را دارند که درگير مسئله اتمیکردن دولتهاي

  . در اشتباهندیشکاف ايجاد کنند، بدانند که به شکل دردناک
 بريتانيا، فرانسه، آلمان، روسيه و ی از آن ايراد شد که دولت او با همراه بوش يک روز پسی آقااظهارات

 امنيت بازگرداند اما در واکنش به اين ی ايران را به شورای به فعاليت اتمیچين تصميم گرفت رسيدگ
 حل ی کشورها برااين به پيشنهاد ی پاسخگويی را که برایتصميم، دولت ايران اعالم کرده که موعد

  . خود تعيين کرده است تغيير نخواهد دادیتممسئله ا
 ی گفت، به ايران هشدار داد که اعضای به آلمان سخن می سفر رسمی جمهور آمريکا که طرئيس
  . امنيت در اقدام عليه ايران با يکديگر اتحاد کامل دارندیشورا
 حمايت یيد رو بوش اشاره به اين باشد که ايرانيها نبای رسد اين بخش از سخنان آقای نظر مبه

 عليه ايران شوند ی جدی امنيت مانع از تصميم گيريهایروسيه و چين و اينکه اين دولتها در شورا
  .حساب کنند

 با ی گسترده ای ايران است و چين که دادوستد تجاری برای اتمی فناوری که فراهم آورنده اصلروسيه
 اختالف داشتند اما اين ین به تحريم اقتصاد امنيت بر سر تهديد ايرای شورایايران دارند با ديگر اعضا

 تصويب در ی برای اعنامه شورا و همچنين آلمان تصميم گرفته اند قطیدولتها اکنون همراه با ديگر اعضا
 اورانيوم را متوقف نکند، با تحريم ی سازی امنيت آماده کنند که در آن ايران تهديد شود که اگر غنیشورا
  . مواجه خواهد شدیاقتصاد

 اين حال وزير خارجه روسيه خطاب به ايران گفته است که تا زمان آماده شدن و تصويب اين قطعنامه با
 اش مطرح کرده اند، از ی حل برنامه هسته ای برای اروپايی که دولتهایوقت دارد با پذيرش پيشنهاد

  . کندی جلوگيریتصويب چنين قطعنامه ا
 اورانيوم در اين کشورند، ی سازی ايران خواهان تعليق غن بهی که با پيشنهاد امتيازاتی غربیدولتها

 اورانيوم امکان ساخت سالح هسته ی سازی غنی به فناوری کنند که ايران با دستيابی میابراز نگران
 ی صلح آميز از انرژکاربرد اورانيوم، ی سازی بيابد، هرچند ايران بارها تأکيد کرده که تنها هدفش از غنیا

  . استی هسته ایوخت نيروگاهها و تأمين سیاتم
 مواجه شده اما ی ايرانی لقب گرفت با استقبال مقامهای مجموعه امتيازها که بسته پيشنهاداين

 پيشنهاد دهنده ی اعالم پذيرش يا رد اين پيشنهاد تعيين کرد اعتراض دولتهای که دولت ايران برایموعد
  . ابهام خوانده اندیرا را دای بسته پيشنهادی ايرانی ديگر، مقامهایو آمريکا را به دنبال داشته و از سو
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 ايران با ی امنيت ملی عالی اتحاديه اروپا و دبيرشورای، مسئول سياست خارج"ابهامات" رفع اين یبرا
 ششگانه از ايران خواستند در پايان اين یيکديگر در بروکسل، مقر اتحاديه اروپا ديدار کردند و دولتها

  . اعالم کندیسبت به بسته پيشنهادنشست، موضع خود را ن
 چهارساعته اش با خاوير ی ايران در پايان گفتگوی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانی آنچه علاما

 به اين ی ديگری اتحاديه اروپا به خبرنگاران اعالم کرد، پاسخ منفیسوالنا، مسئول سياست خارج
 را به اروپاييها بود که پاسخ به پيشنهاد ی اسالمی دولت جمهوری ديگر بر موضع قبلیخواسته و تأکيد

  .موکول کرده است) نيمه دوم اوت(اواخر مرداد 
 خواهد داشت و از ی طوالنی ايران روندی حل مسئله اتمی همچنين گفت که مذاکره برای الريجانیآقا
 ی سازیق غن نيز دارد و آن، درخواست تعليی اروپاييها مشکل ديگری ديگر، امتيازات پيشنهادیسو

  .اورانيوم است
 داشت و يک روز پس از آن وزيران خارجه ی خاوير سوالنا را در پی ابراز نوميدی الريجانی آقااظهارات
 به ی ايران گردهم آمدند و تصميم گرفتند رسيدگی ششگانه درگير در مسئله هسته ایدولتها

  . امنيت سازمان ملل متحد بسپرندیرا اين کشور را به شویاختالفات خود با ايران بر سر فعاليت اتم
 وقت ی گفتيم مدت زمان معقولیوقت: " بوش در تازه ترين سخنان خود در مورد به ايران گفته استجورج

اين طور که معلوم است آنها حرف ما را باور نکردند، پس ما ... دارند منظورمان هفته ها بود نه ماهها 
  ."ار با هم متحديم رويم و در اين کی امنيت میهم به شورا

  
يي ايران را تهديدي براي صلح  ي هسته اساس برنامه در ادعايي بي) چهارشنبه(وزير ژاپن امروز  نخست

  . تمام جهان خواند
  ٢٠٠۶ ژوئيه 12  - ١٣٨۵ تير 21شنبه  چهار 

ومي ، بر اساس گزارش خبرگزاري رويتر، جونيشيرو آوايز)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي  پايه برنامه برد، در اظهاراتي بي المقدس به سر مي هاي اشغالي در بيت آه براي بازديد از سرزمين

جهان : ي شمالي را با يكديگر مقايسه آرد و در آنفرانسي خبري اظهار داشت يي ايران و آره هسته
  . ها ارسال آند بايد با يكديگر متحد شود و پيامي را براي توقف اين فعاليت

ي  تر نيز خواسته بود برنامه شود آه وي پيش اظهارات اين مقام ارشد ژاپني در حالي مطرح مي
پترزبورگ تبديل  يي ايران به موضوعي برجسته در جريان نشست سران گروه هشت در سن هسته
  . شود

جالس نخست وزير ژاپن اعالم آرده بود که کشورش اميدوار است عالوه بر موضوعاتي آه قرار است در ا
  . ي شمالي، ايران و خاورميانه نيز بررسي شوند سران گروه هشت بررسي شود، مسايل کره

  .شود پترزبورگ روسيه برگزار مي  تيرماه در سن26 تا 24نشست سران گروه هشت از 
  
  . شدیشنهادي به بسته پرانی ای کل سازمان ملل متحد خواستار پاسخ فورريدب"  عنانیکوف"

  ٢٠٠۶ ژوئيه 12  - ١٣٨۵ر  تي21شنبه  چهار 
 مذاکرات پس ی خواستار آغاز فورني فرانسه، عنان همچنیبه نقل از خبرگزار" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

  . شد5+1 گروه شنهادي به پرانیاز پاسخ ا
 ییشنهادهاي مواقع پی گاهرانیا:   گفتايتالی ارینخست وز" یرومانو پرود" خود با داری دی در پیو

 خواهم تا تالش کند نشان دهد یم)   نژادیمحمود احمد( کشورنی جمهور اسيمن از رئداشته است و 
 ی برای تواند اساسی گرفته و می است و آن را جدشنهادي پنی سازنده ای در حال بررسرانیکه ا

  . گفتگوها باشد
ا من از  برگزار شده است، امسی در پارتي امنی ها در خصوص توسل به شورایزنیرا:  کردحی تصرعنان
  . ندارمی آن اطالعجینتا
 نی ای اظهار داشت که تنها راه حل براسی از نشست پاری اطالعی کل سازمان ملل ضمن ابراز بريدب

  . صدا سخن گفتن استکی دارد با تي کرد که آنچه اهمحیموضوع گفتگو است و تصر
، " مارگارت بکت"، "یدوست بالز"  با شرکت شي پی  ساعت5+1 خارجه گروه ی امروز وزرانشست

 س،ي امور خارجه فرانسه،  انگلرانیوز" ری مانیفرانک والتر اشتا"، " سی رازايکاندول"، " الوروفیسرگئ"
 ی هسته اوضوع درباره مني امور خارجه چریمعاون وز" ییسویزانگ  "ني ، آلمان و همچنکای آمره،يروس

  .  آغاز شدسی در پارران،یا
 در خصوص موضع هسته ی درباره اقدام بعدسیصددند تا امروز عصر در پار وزراء درنی شود که ای مگفته

  . کنندیري گمي تصمرانی ایا
 سوالنا مسئول ری و خاورانی ای ملتي امنی شوراري دبیجانی الری رابطه روز گذشته علني همدر
وپا  ارهی اتحادی خارجاستي مسئول سشنهادي در بروکسل پی اروپا در نشستهی اتحادی خارجاستيس

 را شنهادين پی به ارانی پاسخ اني و همچندی ارائه گردرانی به ا5+1 از گروه یندگی ژوئن به نما6را که در 
 ی و به زعم گروهی اقتصادازاتي از امتی که به گفته آگاهان برخیشنهادي قرار دادند، پیمورد بررس

  . کندی ارائه مانری ای از سوی سازی موقت غنقي را در قبال تعلیتي امنی هاني تضمگرید
 تهران در نشست روز گذشته ی از سوهي هرچند اولی گزارش مهر، گرچه غرب خواستار پاسخبه
 فرانسه از ی برده نشده است به خبرگزاری از وی که نامپلماتی دکی با سوالنا بود، اما یجانیالر

  . خبر دادی سازی درباره غننياختالف طرف
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 شنهادي درباره پرانی ای که از سویر به پاسخ به تمام ابهامات گفته است که سوالنا قادني همچنیو
  . داده شودی به و5+1 گروه ی از سویاراتي دارد تا اختازي و نستيمطرح شده، ن

اروپا به همه ابهامات پاسخ داده است :  سوالنا ادعا کردیسخنگو"  گاالچنايستیکر" که ستي در حالنیا
  .ستي مورد ننی درای سؤالگریو د
 را در ی راه دشوارسی امروز در نشست پار5+1 خارجه گروه ی باورند که وزرانی بر الگراني از تحلیبرخ
 ی همراهی براکای آمرقي امروز از عدم توفمزی تاننشالی و فامزی خواهند داشت و روزنامه واشنگتن تاشيپ
 ی برایعنوان نشست به سی از نشست امروز پارسی است که رای در حالنی خبر دادند و اهي و روسنيچ

  . کرده استادی یري گميتصم
  
 تي امنی به شورارانی ای هسته ای هاتي با ارجاع پرونده فعال5+1گروه :  خارجه فرانسه گفتریوز

  .سازمان ملل متحد موافقت کرد
  ٢٠٠۶ ژوئيه 12  - ١٣٨۵ تير 21شنبه  چهار 
 امور خارجه فرانسه ریوز " یست بالز دوپيليف" فرانسه، ی مهر به نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی توافق کردند که پرونده برنامه هسته اسی امروز در پار5+1 خارجه گروه رانیوز: عصرامروز اعالم کرد 
  . ارجاع دهند تي امنی را مجددا به شورارانیا
 روند را که نی و امي ارجاع دهتي امنی را به شورارانی پرونده انکهی جز امي نداشتی انهیما گز:  افزودیو

   .مي معلق مانده ادامه دهشياز دوماه پ
 رانی و با حضور وزشي پی ساعترانی ای درباره موضوع هسته ا5+1 خارجه گروه ی امروز وزرانشست

  .  آغاز شدسیخارجه شش کشور در پار
 ميصم ترانی ای در خصوص موضع هسته ای درباره اقدام بعدسی وزراء درصددند تا امروز عصر در پارنیا
  . کنندیريگ

، "یدوست بالز"آغاز شد و )  به وقت تهرانقهي دق17:30 (چینوی به وقت گر14 در ساعت گفتگوها
 امور خارجه رانیوز" ری مانیفرانک والتر اشتا"، " سی رازايکاندول"، " الوروفیسرگئ"، " مارگارت بکت"

 ني امور خارجه چری معاون وز"ییسویزانگ  "ني ، آلمان و همچنکای آمره،ي روسس،يفرانسه،  انگل
  .شرکت دارند

 تحوالت مربوط به موضوع سی بعالوه آلمان نشست خود در پارتي امنی خارجه پنج عضو دائم شورایوزرا
 ی روز گذشته نشست علجی نتاني موضوع و همچننی گروه در رابطه با اشنهادي پران،ی ایهسته ا

 اروپا را مورد هی اتحادی خارجاستي سوالنا مسئول سری و خاورانی ای ملتي امنی شوراري دبیجانیالر
  . قرار دهندیبررس

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
      عراق و هشدار آمريكایها ینقش ايران در درگير

   آلمان ـ از نيويوركی صدای بخش فارسی ـ برای آالنتریعبد
  ٢٠٠۶ه  ژوئي13  - ١٣٨۵ تير 22شنبه  پنج 
 ی از رويارويی ميدان ديگر،ی اتمی  ديپلماتيك ايران و آمريكا در مناقشهی  عالوه بر مقابلهرسد ی نظر مبه

 عراق ی خونين داخلیها ی درگيری  و آن صحنهآند ی پيدا میميان اين دو آشور هر روز اهميت بيشتر
ها و   ميان تروريسترد اآنون معتقدند ماهيت نزاع داخل عراق عوض شده و نبیمقامات آمريكاي. است
 ميان شيعيان و سنيان داده یا  خونين فرقهیها  خود را به جنگی جای به ميزان زيادی اشغالینيروها

  .است؛ و درست به همين خاطر ايران برخالف گذشته در اين نزاع بيش از گذشته دست دارد
 از آشورش به واشنگتن آمده، در مورد ی ديداریير آمريكا در عراق آه اين هفته برازاد سف  خليلیزلما

: او دو روز پيش به خبرنگاران گفت.  داشتینقش ايران در مناقشات خونين عراق لحن بسيار تند
ايران بايد موضع .  در عراق استیثبات ی نگراِن حرآات ايران در ايجاد بیا دولت عراق به طور فزاينده«

 ی با يك عراِق دموآراتيك، قوی به همين روال و به نحو سازش ناپذيرخواهد یخود را روشن آند آه آيا م
  ».و با ثبات مخالفت بورزد يا نه

 ضمن آنكه به طور عام آرد، ی صحبت م»یالملل مرآز مطالعات استراتژيك و بين« آه در محل زاد خليل
 یثبات یتا پارسال مهمترين منبع ب«:  آرد گفتی بين در عراق اظهار خوشینسبت به پيشرفِت بازساز

 پس از بمب يژهاما اخيرًا و به و. ی ائتالفی عليه دولت و نيروهایعبارت بود از تروريسم و شورشگر
.  شده استی اصلی زا تبديل به مسأله  خشونتیگراي  در مسجد شيعيان در ماه فوريه، فرقهیگذار

 خونين یگرائ  همين فرقهدهند ی بغداد رخ میها آه هر روز در خيابان ی خونين و متعددیها یدليل تراژد
 از دولت ی غيرعراقیها روريست مبارزه عليه تی از شورشيان حتا برایهاي خليل زاد گفت گروه» .است
  . استیزاد خود مسلمان و با اصليت افغان  خليلیزلما. اند  آردهی همكاریتقاضا
 در مراآز پرجمعيت و در ميان ی انتحاری در مساجد، انفجارهای گذار  اخير، بمبیها و روزها  هفتهدر

دو . افزايش يافته است)  شيعيان و هم سنيانیهم از سو (یا  فرقهِیجمع  دستهیها زائران و اعدام
اند در مورد  آه اخيرًا از سفر عراق بازگشته)  بوشی مخالف آابينه( از حزب دموآراتيك یسناتور آمريكاي

  .اند  هشدار دادهیوع بودن يك جنگ داخلالوق قريب
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 ارتش آمريكا را در ی آاهش دادن نيروهای  مسألهیتر ی اخير به طور جدیها  دولت آمريكا در ماهمقامات
 ی جا را برای آمريكايیاند اما اآنون از اين واهمه دارند آه واپس آشيدِن زودرِس نيروها عراق مطرح آرده

 و در عين حال جريان صدور آرد درگير باز خواهد یها  از فرقهی نفع يك عراق بهیها  همسايهی مداخله
قرار . بيند ی ايران میترين تهديد را از سو آمريكا مهم.  نفت از منطقه نيز مورد تهديد قرار خواهد گرفت

 عراق ی دولتی منحصرًا توسط قوایاست تا پايان تابستان هفتاد و پنج در صد از عمليات ضد تروريست
  . ت بگيردصور
اگر ايران آماآان به حرآات آسيب «: او گفت.  نهفته بودی ضمنیزاد نيز تهديد  خليلی سخنان آقادر

اش ادامه دهد، دولت عراق به اتفاق اياالت متحده و ساير دوستان عراق، به فكر اقدامات الزم  آفرين
  »  .آنند ساز را از آف تهران خارج ثبات ی بیها خواهند افتاد تا توان مداخله

  
   محرمانه پارلمان عراق برگزار شد نشست کشور؛ نی ایتي اوضاع امنی بررسیبرا

  ٢٠٠۶ ژوئيه 13  - ١٣٨۵ تير 22شنبه  پنج 
 در عراق، یتي اوضاع امنی بررسی کشور برانی دفاع اری عراق امروز پنجشنبه به درخواست وزپارلمان

  .  بسته برگزار کردی را پشت درهاینشست محرمانه ا
 شنهادي پارلمان عراق پسي رئی فرانسه، محمود المشهدانی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 اوضاع ی جلسه پارلمان به منظور بررسی برگزاری کشور را برانی دفاع اریعبدالقادر محمد جاسم وز
 مربوط به سا و حسقي بتوانند از اطالعات دقی به روشنندگانی گذاشت تا نمای عراق به رایتيامن

 بسته ی جلسه پارلمان پشت درهای به برگزارمي امر، تصمنی کشور آگاه شوند و پس از ایتياوضاع امن
  .گرفته شد

 جلسه محرمانه گفته بود که اوضاع در بغداد عمال نی ای برگزاری از درخواست براشي دفاع عراق پریوز
  .ت  مختلف اسفی طوای های تندروزي آن نی است و علت اصلميوخ
 ها مقابله ستی کرد که آنها به صورت فعال با تروردي عراق تاکیتي امنیروهاي با دفاع از نني همچنیو
 اطالعات در نهياستان عراق خوب است، اما ضعف در زم18استان از مجموع 14 در تي کنند و وضعیم

  . عراق  وجود داردختی اندک شهروندان پایبغداد و همکار
 خود به ی تشکل هاقی مختلف پارلمان خواست تا از طری هاوني فراکسنندگای جاسم از نمامحمد

  . به منظور کنترل اوضاع کمک کنندیتي امنیروهاين
 دستگاه کی انفجار انی درجرسي پلیروي رسد که سه نی خبر مزي عراق نیتي اوضاع امننی تردی جداز

  . شدندی زخمیمرنظاي شرکت نفت شمال کشته و سه غی شده در ورودی بمب گذاریخودرو
 سروان در کی از جمله سي پلیروي شدن جسد پنج نافتهی عراق امروز از سي پلی حال، سخنگوني همدر

  . در محله الدوره در جنوب بغداد کشته شده بودندشي افراد سه روز پنیا.کربال خبر داد
  

  .امنيتي عراق است يكي از اعضاي پارلمان عراق گفت آه پارلمان خواهان تغيير طرح
  ٢٠٠۶ ژوئيه 12  - ١٣٨۵ تير 21شنبه  چهار 

از خبرگزاري شينهوا، اين عضو پارلمان عراق با بيان  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
: اشكاالت مختلفي است، لذا بايد نقص هاي آن بررسي شود، تاآيد آرد اين نكته آه اين طرح داراي

 زا شده است و اعضاي پارلمان طرحي را امضا  تبديل به عامل تشنجاشغالگر در عراق حضور نيروهاي
نيروهاي  اند آه به موجب آن نيروهاي چند مليتي و شوراي امنيت بايد مسووليت امنيتي را به آرده

  .عراقي منتقل آنند
منحل ساختن شبه : گران اشاره آرد و گفت ميانجي هاي مسلح از طريق وي به وجود مذاآرات با گروه

  .باشد، يك تصميم سياسي است نظاميان قبل از اين آه يك تصميم نظامي
سفير آمريكا در عراق، اعالم آرد آه وي تصميم دارد  پايگاه اينترنتي ايالف به نقل از زلماي خليل زاد،

را جهت بررسي شرايط آاهش نيروهاي خارجي در عراق تشكيل   آمريكايي-ي مشترك عراقي  آميته
  .دهد
جورج : الملل واشنگتن گفت مطالعات بين هاي استراتژيك و د در سخناني در مرآز پژوهشزا خليل

ي  خودم با نوري المالكي، نخست وزير عراق، درباره ي نيروهاي ائتالف در عراق و آيسي، فرمانده
رود آه در اين آميته نمايندگاني از عراق و  انتظار مي تشكيل اين آميته صحبت خواهيم آرد و

  .حضور داشته باشند اي شرآت آننده در ائتالفآشوره
گذاري  انفجار خودروي بمب) چهارشنبه(صبح امروز  :از سوي ديگر يك مقام وزارت آشور عراق اعالم آرد

  .بر جاي گذاشت شده درجنوب بغداد چهار آشته و زخمي
الوزيريه، واقع در شرق ي  گذاري شده در منطقه بمب ي اين مقام عراقي، در اثر انفجار خودروي به گفته

  .ديگر زخمي شدند بغداد يك غير نظامي آشته و سه تن
بازرسي ايجاد آرده و منطقه را مورد محاصره قرار  نيروهاي عراقي بالفاصله در منطقه ايست: وي افزود

  .دادند
 آرده و ترمينال مسافربري را در مقداديه محاصره افراد مسلح ناشناس: خبرگزاري آويت نيز گزارش داد

  .ربودند ي عراقي را  شهروند شيعه25دست آم 
افراد مسلح ناشناس اقدام به جدا : نيز گفت يك مقام امنيتي در استان ديالي در شمال شرق بغداد

  .ها را به محلي ناشناس بردند آردند و آن ها و شيعيان از بين مسافران آردن سني
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حالي آه سوار بر خودرو بودند يكي از افسران  اس درافراد مسلح ناشن: خبرگزاري شينهوا اعالم آرد
  .تكريت مورد هدف قرار دادند پليس عراق را در خيابان اربعين در مرآز

  .مورد هدف قرار دادند در عين حال افراد مسلح يك آارگر عراقي را در تكريت
آنترل امنيتي سماوه را بعد رسما  ) شنبه پنج(فردا  نيروهاي امنيتي عراق از: خبرگزاري آلمان اعالم آرد

  .اين منطقه برعهده خواهند گرفت نشيني نيروهاي ژاپني از از عقب
واگذاري مسووليت امنيتي اين منطقه به  هاي دولتي طي مراسمي سازمان: اين خبرگزاري افزود

  .نيروهاي عراقي و ارتش را جشن خواهند گرفت
ي بغداد جديد  انتحاري در برابر رستوراني در منطقه ي هدر اثر يك حمل: خبرگزاري فرانسه نيز اعالم آرد
  . تن ديگر زخمي شدند20عراقي آشته و  واقع در جنوب شرق بغداد، هفت

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   تيرماه22:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ ژوئيه 13  - ١٣٨۵ تير 22شنبه  پنج 
مروز صبح تهران در عنوان های اصلی خود از حمله حزب اهللا به اسرائيل خبر روزنامه های ا:بی بی سی

داده و در گزارش هايی قبل از انتشار خبر تصميم وزيران خارجه عضو شورای امنيت درباره پرونده هسته 
  . ای ايران ابراز اميدواری کرده اند که پرونده ايران با کمک چين و روسيه در مرحله گفتگو بماند

قاد از گرانی و تصميم های اقتصادی دولت از جمله مطالبی است که در روزنامه های آخر هفته هم انت
  .به چشم می آيد

 حمله حزب اهللا را به اسرائيل، چشم زهری در انتقام حمالت ارتش اسرائيل به غزه دانسته و کيهان
 نيز در عنوان اصلی خود در المیجمهوری اسخبر آن را به عنوان تيتر اول امروز خود برگزيده و روزنامه 

خبر داده " شکست سنگين ارتش اسرائيل از حزب اهللا"کنار عکسی از شادمانی فلسطينی ها از 
  . است
 در سرمقاله خود نوشته با اين ترتيب مشخص شد که ديگر آمريکا در منطقه قدرتی ندارد و از آن کيهان

، و ايران هسته ای هم ابهت هسته ای طرف برتری نظامی اسرائيل در منطقه رنگ باخته است
  . اسرائيل را در چشم مهاجران اشغالگر و مردم منطقه از بين برده است

 با مشخصات رهبری نفوذ ناپذير و مسئوالنی همگرا با رهبر که - ايران امروزکيهانبه نوشته سرمقاله 
ی زند و آن را در معرض  به ضلع منطقه ای قدرت اسرائيل پی در پی ضربه م-محبوب خاورميانه اند

  . اضمحالل قرار داده است
 در گزارش مذاکرات علی الريجانی و خاوير سوالنا که قبل از اعالم تصميم وزيران خارجه عضو کيهان

  . شورای امنيت نوشته شده تاکيد کرده که ايران کار خود را کرد و غرب ناکام ماند
س وزير خارجه آمريکا و کريستينا کاالش سخنگوی  با نقل واکنش های کاندوليزا رايکيهانگزارشگر 

کميسر خارجی اتحاديه اروپا که مالقات های دبير شورای امنيت ملی ايران را دلسرد کننده خوانده اند 
مقدماتی از علی " بله"نوشته به نظر می رسد مقامات غربی حاضر در بروکسل توقع داشته اند يک 

  . الريجانی بشنوند
ا اشاره به اين که سوالنا از ديدار خود رضايت ندارد اما اتحاديه اروپا همچنان به حل  بکيهانگزارشگر 

مسئله هسته ای ايران از طريق مذاکره متعهد است، نتيجه گرفته که همان طور که وزير خارجه روسيه 
  . گفته بود گفتگوهای ديگری در راه خواهد بود

رسد آمريکا و هم پيمانان او بر موضع   به نظر می در سرمقاله خود بدون هيچ تفسيری نوشتهرسالت
گويند بهترين تضمين برای آنها اين است که ايران اصال  خود ايستاده و بر خالف مقررات ان پی تی می

  .آميز نداشته باشد  ای ولو صلح فناوری هسته
نوشته در  در عنوان اصلی خود از برداشت های غيرقانونی دولت خبر داده و در گزارشی همبستگی

برنامه سوم توسعه، حساب ذخيره ارزی به وجود آمد که هدف از تشکيل آن، ذخيره ارزی مازاد حاصل از 
  .  دالر نفت در هر بشکه بود١٨فروش 

 های معتبر خارجی ذخيره شود تا عالوه بر  به نوشته اين روزنامه، قرار بود موجودی اين حساب در بانک
  . يای دو الی سه درصد بهره بانکی نيز برخوردار شوداعتبار مالی برای کشور از مزا

 يادآوری کرده که دولت سابق وقتی برای جبران هزينه های جاری خود در صدد همبستگیگزارشگر 
بود به سراغ اين صندوق برود، وزير دارائی وقت مخالفت کرد اما با روی کار آمدن دولت جديد و ضعف 

 ١٣٨۴ بار در سال  در پی از اين صندوق آغاز شد و يک رويه و پی   های بی نظارت مجلس هفتم، برداشت
 ميليون دالر منفی شد و جاال به گفته احمد توکلی، نماينده مجلس و يکی از ٩۶٠موجودی صندوق 

  .بار حساب ذخيره ارزی چهار ميليارد دالر منفی دارد های سرشناس اصولگرايان، اين  چهره
رک دولت و مجلس را درباره گرانی ها در صدر گزارش های خبری  گزارشی از جلسه مشتآفتاب يزد

خود آورده و از قول ايرج نديمی نماينده مجلس نوشته هر يک از مديران دولتی وظايف خود را به گونه ای 
  . تعريف می کند و مرز گرانی را بيرون آن قرار می دهد

دو ماه اخير نتيجه گيری کرده که کاالهای به نوشته اين روزنامه عضو ديگری از مجلس با مقايسه آمار 
  .مصرفی به شدت گران شده است
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 مصالح ساختمانی و   ها با افزايش قيمت  از قول يک مقام نظام مهندسی نوشته فشار هزينهرسالت
  . کشش تقاضا به همراه اثرات روانی آن موجب افزايش قيمت مسکن در طول چهار ماه گذشته شد

 توضيح داده که پس از گذشت سه سال از دوره رکود در بخش رسالتنوشته محسن بهرام غفاری به 
  . ها و کشش تقاضا بوده است مسکن، افزايش قيمت مسکن طی چند ماه گذشته از اثر فشار هزينه

 خبر داده که يک پسر و دختر جوان که با استفاده از يک دوربين کوچک و عقاب از برخی مناطق کيهان
ی کردند، بازداشت و پس از انجام تحقيقات اوليه با قرار وثيقه چند ميليونی آزاد تهران فيلمبرداری م

  . شدند
 آنان به قصد همکاری با يکی از شبکه های ماهواره ای در ساخت کليپ های کيهانبه ادعای 

موسيقی، دوربين کوچکی را به پای عقاب بسته و می کوشيدند از نقاط مختلف تهران تصويربرداری 
  . کنند

 بر اين خبر افزوده با توجه به حساسيت موضوع و احتمال وابستگی اين دو به سرويس های کيهان
  .اطالعاتی بيگانه، آزادی زودهنگام آنها با تعجب و ترديد برخی از صاحبنظران روبرو شده است

  
   تيرماه21:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۶ ژوئيه 12  - ١٣٨۵ تير 21شنبه  چهار 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود به گمانه زنی درباره مذاکرات :بی بی سی

هسته ای بی نتيجه دبير شورای عالی امنيت ملی و کميسر سياست خارچی پرداخته اند و همچنين 
سخنان رييس دولت پيرامون گرانی و علت آن، بررسی وضعيت اقتصادی کشوری و اعدام شکارچی 

  . پنج دختر را نيز در گزارش های اصلی خود منتشر کرده اندسی صد و چهل و
المللی منتظر نتيجه مذاکره سوالنا و   در صدر اخبار خود نوشته در حالی که جامعه بين همبستگی

الريجانی بود، اين مذاکره بعد از سه ساعت و نيم بدون رسيدن به نتيجه مشخص پايان يافت و اين دو 
 ها در خصوص نتيجه مذاکرات سکوت اختيار کردند و هيچ خبری از  ر برابر رسانهمقام بعد از ترک جلسه د

  . اين مذاکره سه ساعت و نيمه خود ندادند
 علی الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی گفته است تشکيل شرقدر همين حال به نوشته 

  . له هسته ای باشدکنسرسيوم بين المللی با شرکای اروپايی می تواند يک امکان برای حل مسئ
 در پاسخ اين سئوال که آيا امکان دارد که ايران برنامه های هسته شرقآقای الريجانی مطابق نوشته 

ای خود را تحت سرپرستی يک کنسرسيوم قبول کند گفته است ما مخالفتی با اين امر نداريم و هر راه 
  . ده نگيرد، يک راه حل قابل قبول استحلی که بر پايه منطق استوار باشد و همزمان حق ايران را نادي

 گزارشی درباره آخرين تحوالت پرونده هسته ای چاپ کرده و در انتهای آن نوشته يک پروسه کيهان
مذاکراتی جديد تنها در صورتی می تواند شکل بگيرد که غربی ها بتوانند ايران را مطمئن کنند از نيت 

اشته اند و تنها در پی اطمينان يافتن از ماهيت صلح آميز خود درباره توقف فعاليت های ايران دست برد
  . برنامه ايرانند

 در عين حال نوشته خوانندگان اين روزنامه اين گزارش را زمانی خواهند خواند که ديدار بروکسل کيهان
  . پايان يافته و احتماال در طول آن اين استراتژی ها با دقت پی گيری شده است

يد که بسته به اينکه از جانب غربی ها چه برخوردی انجام شده باشد، می توان اين روزنامه می افزا
انتظار داشت به زودی يک روند پرشدت تفاهم يا برخورد شکل بگيرد و اين نکته آخری است که 

  .کارشناسان در تهران توجه به آن را الزم می دانند
حمدی نژاد در شرايطی به انکار گرانی  در گزارشی پيرامون اظهارات تازه رييس جمهوری نوشته اشرق

ها پرداخت که در جلسه علنی ديروز مجلس انتقادات آشکار و تندی عليه وی مطرح شد که از ميان آن 
  . ها اظهارات احمد توکلی نماينده تهران مهم تر بود

 ميليارد دالر از ۴ مجلس به طرح يک فوريتی مچلس برای برداشت شرقدر همين حال به نوشته 
 واحد پتروشيمی رای نداد و با اين تصميم خود هشدار داد آثار ١١ساب ذخيره ارزی برای تکميل ح

  . ناشی از تزريق بيش از حد پول و ارز به اقتصاد کشور نگران کننده است
 درصد رشد ۴۵ خبر داده با اين که بودجه عمرانی کشور سرمايهدر همين حال روزنامه اقتصادی 

 تمام تا پايان شش ماهه اول سال به بهره  های عمرانی نيمه  هزار از پروژه١٠حدود داشت و قرار بود که 
 اند  های عمرانی نتوانسته برداری برسند، اما پس از گذشت چهارماه از سال هنوز بسياری از پروژه 

  . بودجه و اعتبار موردنياز خود را دريافت کنند
 ۴۵د در سخنانی ضمن نقد معترضين به افزايش نژا  پيش از اين محمود احمدی سرمايهبه نوشته 

درصدی بودجه عمرانی گفته بود که دولت قصد دارد در طول شش ماه اين بودجه عمرانی را هزينه کند 
  .و برای مابقی سال هم متمم بودجه ارايه کند

ده  با عنوان دولت و مجلس در مورد بنزين به تصميم خاصی نرسيدند خبر دادنيای اقتصادروزنامه 
کـميسيـون بـرنـامه و بودجه مجلس با حضور سه عضو کابينه تشکيل جلسه داد ولی در پايان آن معلوم 

بندی بنزين  شدن سهميه  شد که هيچ تصميمی گرفته نشده و پورمحمدی، وزير کشور، گفت منتفی 
  . دروغ محض است و فعال دولت تصميم نهايی در اين خصوص اتخاذ نکرده است

 ميليون ليتر گفت حدود ٧٠ز در اين جلسه با اشاره به رسيدن مصرف روزانه بنزين به بيش از وزير نفت ني
ای برای واردات بنزين نداريم و   ميليون ليتر از اين مصرف توليد داخل است و از نيمهء دوم سال بودجه ۴٠

  .خصوص بنزين هستيم منتظر تصميم نهايی دولت در
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بوده شدن سرکنسول عراق در ايران خبر داده و نوشته وسام العوادی،  از قول يک منبع مطلع از رکيهان
سرکنسول عراق در کرمانشاه، صبح ديروز در حالی که در منزل خود در حی العامل بغداد در حال 

گذراندن تعطيالت خود بود، چند نفر تحت عنوان اعضای سازمان اطالعات عراق وارد منزل وی شده و با 
  .دو خودروی پسرانش، وی را ربودندبردن جواهرات زن و 
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