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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(بزرگ دولتهای رژیم ایران و

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

   است اتمى چرا ايران بدنبال بمب
  ٢٠٠۵  دسامبر9  - ١٣٨۴ آذر  18 هجمع

تيار دارد، نگرانى عميقى ساخت بمب اتمى را در اخ اين اعتراِف ايران آه نقشه و راهنماى:رادیو آلمان
المللى انرژى اتمى دولت ايران را متهم آرده آه انرژى  آژانس بين .المللى برانگيخته است در محافل بين

 ى ماير، وزير خارجه فرانك والتر اشتاين. خواهد آميز نمى  معلوم تنها براى مقاصد صلح اى را از قرار هسته
ايران تسليحات اتمى  اى آورى هسته در اين زمينه بدهد آه از فنهايى را  آلمان از ايران خواسته تضمين

  است آه ايران بدنبال سالح اتمى امير طاهرى، آارشناس خاورميانه و ايران معتقد. توليد نخواهد شد
 .است

 «ايگال آويدان«گزارشى از 
لرد «برلين و  در» آآسل شپرينگر«ى اجالس گفتگوى اروپا و اسرائيل آه دو انتشارات بزرگ  در حاشيه

چرا ايران بدنبال آن است تا به  ، از انگليس برگزار آرده بودند، امير طاهرى تشريح آرد آه»جرج وايدنفلد
هاى  اى صاحبان رسانه آنسرن انتشاراتى و رسانه بايد اشاره آرد آه اين دو. (يك قدرت اتمى بدل شود

 (.دو آشور هستند پرنفوذ سمعى ـ بصرى و نوشتارى در اين
از آشور در سال  برد، تا پيش از فرارش آارشناس مسائل ايران امير طاهرى آه در تبعيِد پاريس بسر مى

 عنوان آتاب پيرامون ٩تاآنون  از وى. در تهران بود» آيهان«ى پرتيراژ   ميالدى سردبير روزنامه١٩٨٠
ن فيلم مستند تلويزيونى وى چندي. يافته است  زبان انتشار٢٠مسائل خاورميانه به چاپ رسيده آه به 

ى ايران براى تبديل  طاهرى در مورد انگيزه. است BBC و CNN هايى چون ساخته و مفسر فرستنده
 :گويد شدن به يك قدرت اتمى مى

اى حساب  قدرت منطقه ى آمريكا بر سر برترى در خاورميانه خود را يك ايران در رقابت با اياالت متحده”
خليج  ى ترآيه، افغانستان و در حوزه بيند آه در عراق، ى آمريكايى مى محاصرهايران خود را در . آند مى

اى يگانه  ها با مسلح شدن به سالح هسته ايرانى بنابراين از نظر. فارس حضور نظامى و سياسى دارد
ايران بر اين باور است آه . در منطقه تضمين خواهد شد ها برترى ايشان نسبت به حضور آمريكايى

پيروزى را از آن خود سازد، آنهم بدليل آمادگى بيشتر براى دادن قربانى و  د در يك جنگ متعارفتوان مى
عليه  آمريكايى در منطقه و از اين رو ايران سالح اتمى را عليه نيروهاى نظامى . رنج بيشتر تقبل درد و

 ”.خواهد هاست مى ترين متحد آمريكايى اسرائيل آه مهم
گفته بود و  ى جهان سخن نژاد آه چند هفته پيش از محو اسرائيل از نقشه ى اظهارات احمدى درباره

ها نگران اسرائيل هستند،  اروپايى مبنى بر اينكه، اگر)  دسامبر٨روز پنجشنبه (اظهارات اخيرش در مكه 
يابد، امير طاهرى معتقد است آه اين اظهارات به  پس بهتر است دولت اسرائيل به خاك اروپا انتقال

 :افزايد مى اند و وجه تصادفى بيان نشدههيچ 
خيلى خوب  نژاد يك سياستمدار با نظم و احمدى. اند به باور من اين اظهارات دقيقا طراحى شده”

جمهورى در ايران است  او اولين رئيس. آند او بدقت همه چيز را يادداشت مى. شده است سازماندهى
ى خودش  به گفته. به دستشان داد ر مورد اهداف آنهاآه به وزيرانش اول آارى آه آرد، يك يادداشت د

را تضعيف آند، به اين گونه آه همه  يكى اينكه مخالفان خودش: آرد او سه هدف را دنبال مى
دوم اينكه قصد داشت در راه . اسرائيل روشن آنند همكارانش را مجبور سازد موضع خود را در قبال

آشورهايى : اندازى آند  با اسرائيل مىكوشند، سنگروابط سازى آه در عادى آشورهاى اسالمى 
به همين دليل بود آه در آخرين دقايق در . ى خليج فارس اندونزى و حوزه مانند تونس، پاآستان، ترآيه،

 ى خاورميانه در بحرين تشكيل شود، دعوت از اسرائيل لغو شده قرار بوده پيرامون آينده آنفرانسى آه
احقاق  د به مردم آشورهاى عربى خود را بعنوان يك مدافع سرسخت درو سوم اينكه قصد دار. بود

اسرائيل اعراب را به  هاى آتشين عليه ايران قصد دارد با سخنرانى. حقوق مردم فلسطين معرفى آند
هايى را از نظر  خواهد موفقيت مى هاى هدفمندش نژاد با سخنرانى بنابراين احمدى. سوى خود بكشاند

  ”.ه آسب آنددر اين زمين  خودش
  

 ' دهدی اش را در مورد ايران از دست میشکيباي'جهان 
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 ی گفته است که جهان شکيبايی محمد البرادع،ی اتمی انرژی آژانس بين المللرئيس:بی بی سی
 . دهدی ايران از دست میاش را در رابطه با برنامه هسته ا

 برد همچنين گفت که یافت جايزه صلح نوبل در اسلو پايتخت نروژ به سر م دريی که برای برادعیآقا
 . ايران سال آينده روشن خواهند شدیموضوعات مورد مناقشه در پرونده هسته ا
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 کنند اما ی متهم می به سالح اتمی دست يابی متحده آمريکا و اتحاديه اروپا، ايران را به تالش برااياالت
 . استی مصارف غير نظامی برایش توليد انرژ گويد برنامه ایتهران م
 . تهران ابراز داشته استی خود را در مورد عملکرد هسته ای بارها نگرانی اتمی انرژی بين المللآژانس

 " شفافيتیدرخواست برا"
 . بايد به گفتگوها با ايران ادامه دهندی گفت مذاکره کنندگان اروپايی برادعیآقا
 یرف پشت ميز مذاکره بنشينند، در مورد شکاياتشان بحث کنند و به راه حلالزم است دو ط: " افزوداو

 ."دست يابند
 ."اگر بتوانيم بدون تشديد مشکل اين کار را انجام دهيم، بسيار بهتر است"

 آن از سر گرفت، گفتگوها با ی سازی غنی اورانيوم را برای اوت گذشته بعد از آنکه ايران فراورماه
 . مذاکرات تعيين نشده استی از سرگيری برایهيچ تاريخ. و آلمان به تعليق در آمدندبريتانيا، فرانسه 

و " تا جايي که امکان دارد، شفاف باشد" از ايران خواسته است ی اتمی انرژی آژانس بين المللرئيس
 . ايران همچنان نامشهودندی از برنامه اتمی مهمیاضافه کرده است که بخش ها

.  اعطا شده استی اتمی انرژی و آژانس بين المللیور مشترک به محمد البرادع صلح نوبل به طجايزه
 امن تر دانسته ی ساختن جهانی آژانس برای از کوشش های قدردانی جايزه را به معنای اعطایو

  .است
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 نتخابات عراق نامزد در ا٧١۴١ ائتالف با ١٩ حزب و ٣٠٧
  ٢٠٠۵ دسامبر ١٣ -١٣٨۴ آذر ٢٢سه شنبه 

نماينده در انتخابات ٧١۴١ائتالف انتخاباتى با ١٩حزب، ٣٠٧: آميته عالى انتخابات عراق اعالم آرد: شرق
به گزارش پايگاه اينترنتى المحيط، آميته عالى . پارلمانى روز پنجشنبه در عراق شرآت خواهند آرد

آرسى پارلمان عراق در انتخابات  يى دسامبر ٢٧۵اين نمايندگان براى آسب : دانتخابات عراق اعالم آر
براساس اين گزارش، فهرست العراقيه به رهبرى اياد عالوى نخست . شرآت خواهند آرد) پنجشنبه(

نماينده، فهرست ائتالف آردها با  ييى نماينده و فهرست ائتالف يكپارچه شيعه ٢١۴وزير سابق عراق با 
اين در حالى است آه در آربال . اينده به ترتيب بيشترين تعداد نماينده را در انتخابات دارندنم١۴۶با 

آانديدا براى آسب شش آرسى از آرسى هاى پارلمان آه به اين استان اختصاص مى يابد، به ٣٢۵
آميته عالى انتخابات همچنين به دليل تقلب در نام نويسى اسامى راى . رقابت خواهند پرداخت

هزار تن از راى دهندگان را از فهرست حذف آرده است آه اين امر با اعتراض ٨١ندگان در آرآوك، نام ده
) IND(رهبر جبهه گفت وگوى ملى عراق : خبرگزارى فرانسه نيز گزارش داد. گروه هاى آرد روبه رو شد

و درگيرى دست از گروه هاى اصلى سنى در عراق، از شبه نظاميان عراقى خواست تا پنج روز از جنگ 
بردارند تا انتخابات ملى عراق آه براى جامعه اين آشور بسيار سرنوشت ساز است، به طور مسالمت 

ما از : اظهار داشت) IND(شيخ خلف العليانى رهبر جبهه گفت وگوى ملى عراق . آميز برگزار شود
) سه شنبه(ز امروز عراقى هايى آه براى آشورشان مى جنگند، مى خواهيم آه به مدت پنج روز آه ا

آغاز مى شود، عمليات هاى نظامى خود عليه نيروهاى اشغالگر و همراهانشان را به حالت تعليق 
 به نيروهاى دو گروه بزرگ سنى پيوسته است آه تحت عنوان جبهه اتحاد ملى، IND. درآورند

اگر شبه  : ساختالعليانى خاطرنشان . آانديداهايى را در انتخابات روز پنجشنبه شرآت داده اند
نظاميان با صلح موقت موافقت آنند، به جهانيان نشان مى دهند آه آنها آنگونه آه اشغالگران مى 

وى ضمن مخالفت با حضور نظاميان تحت امر آمريكا در . گويند هرج و مرج طلب و تروريست نيستند
ت از مسئوالن برگزارى عراق، افزود آه شبه نظاميان مى توانند با اين آار تمايل خود براى حفاظ

دبيرآل اتحاديه عرب خواستار : خبرگزارى آويت نيز گزارش داد. انتخابات و ناظران خارجى را نشان دهند
از سوى ديگر، اين خبرگزارى . مشارآت تمام گروه هاى سياسى عراق در انتخابات آينده اين آشور شد

امه اى را به منظور گشايش دفتر آميسيون اتحاديه اروپا و عراق ديروز توافقن: در خبرى ديگر نوشت
اين توافقنامه توسط بنيتا فررو والدنر آميسيونر روابط خارجى اتحاديه . اتحاديه اروپا در بغداد امضا آردند

اين در حالى است آه عراقى هايى آه در . اروپا و محمد الدوراآى سفير عراق در بلژيك به امضا رسيد
 نظامى و زندان ها هستند، از امروز دادن راى براى انتخابات پارلمانى اين بيمارستان ها ، اردوگاه هاى

به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، مقام هاى انتخاباتى عراق گفتند آه در . آشور را آغاز مى آنند
زندانى با شرآت در انتخابات و زودتر از موعد مقرر، آراى خود را به صندوق ١۵٠٠بيمارستان يرموك بغداد 

 ميليون عراقى ۵/١حدود  . انتخابات سراسرى در عراق روز پنجشنبه برگزار مى شود.  ريخته اندها
اين در حالى . آشور جهان پاى صندوق هاى راى حاضر مى شوند١۵ساآن خارج از آشور نيز امروز در 

حدوديت  است آه دولت عراق شرايط بسته و تدابير امنيتى شديدى را از قبيل بستن مرزها و نظارت و م
وزارت آشور عراق اعالم . در عبور و مرور مرزى و تعطيلى فرودگاه ها در دستور آار خود قرار داده است

اين مجموعه اقدامات امنيتى از روز سه شنبه، دو روز پيش از زمان برگزارى انتخابات پارلمانى به : آرد
به موجب اين محدوديت ها، . اشتمرحله اجرا درخواهد آمد و تا روز شنبه هفته بعد ادامه خواهد د

آليه مرزها و فرودگاه ها از . شب تا شش صبح اعمال خواهد شد١٠مقررات منع رفت و آمد از ساعت 
در همين حال، وفاداران صدام . نيمه شب ديشب تا ساعت هفت صبح روز شنبه بسته شده است

ه را تحريم آرده بودند، در تغيير ديكتاتور سرنگون شده عراق آه انتخابات مجمع ملى ماه ژانويه گذشت
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آنان همچنين . موضعى بارز از گروه هاى مهم سنى عرب خواستند تا پاى صندوق هاى راى حضور يابند
شبه نظاميان مستقر در استان . به شبكه القاعده در خصوص انجام حمالت اخالل گرانه هشدار داده اند

راى از حاميان ابومصعب الزرقاوى رهبر شاخه غربى االنبار جهت در امان نگه داشتن صندوق هاى 
فريد ايار سخنگوى آميته عالى انتخابات عراق نيز . نظامى القاعده در عراق، اعالم آمادگى آرده اند

شهر از آشورهاى دانمارك، سوئد، انگليس، لبنان، اتريش، امارات ٣٨انتخابات در حدود : تاآيد آرد
مرآز انتخاباتى ١٠٨دا، آلمان، ايران، هلند، سوريه، ترآيه و اردن و در متحده عربى، آمريكا، استراليا، آانا

همچنين عبدالحسين الهنداوى عضو آميته عالى انتخابات . پايگاه اخذ راى برگزار مى شود۵٢١و حدود 
صدام و همدستانش آه هنوز حكمى براى آنها صادر نشده حق دارند در انتخابات : عراق اظهار داشت

انتظار مى رود آه نتايج انتخابات پنج روز بعد از پايان اخذ . ت آنند و آراى خود را ارائه دهندپارلمانى شرآ
سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعالى انقالب اسالمى عراق ايجاد آميته هاى ناظر . راى اعالم شود

. اد را خواستار شدبر انتخابات در مناطق مختلف عراق به منظور بررسى نتايج قبل از ارسال آنها به بغد
ناظرانى بر سر صندوق هاى راى حضور دارند تا بتوانند نتايج را به درستى مورد بررسى قرار : وى افزود

سازمان امنيت عراق نيز . در همين حال دولت عراق از ديروز تا شنبه را تعطيل رسمى اعالم آرد. دهند
آيت  اهللا  . ا قرار دادن موانع بتونى بسته اندتمامى راه هاى منتهى به مراآز انتخاباتى در بغداد را ب

سيستانى حمايت از يك فهرست انتخاباتى خاص و يا ممانعت از راى دادن به فهرست هاى غيردينى را 
دفتر آيت اهللا سيستانى مرجع عالى قدر . رد آرد و حضور گسترده مردم را در انتخابات خواستار شد

آه شايعات اخير مبنى بر حمايت ايشان از فهرست و نماينده هاى شيعه، با صدور بيانيه اى اعالم آرد 
قانون اساسى عراق . خاص و يا ممانعت از راى دادن به برخى از فهرست هاى انتخاباتى صحت ندارد

به تاييد مردم رسيده است و بر طبق اين قانون حكومت عراق دموآراسى پارلمانى است آه در رأس آن 
با تشكيل پارلمان دائم و برگزارى اولين جلسه، رئيس جمهور يا يك شوراى . رئيس جمهور قرار دارد

) يا شوراى رياست جمهورى(پس از تعيين رئيس جمهور .  رياست جمهورى سه نفره انتخاب مى شود
. نخست وزير از سوى وى تعيين شده آه اين فرد بايد حمايت اآثريت پارلمان را در اختيار داشته باشد

خست وزير، وى اعضاى آابينه اش را به پارلمان معرفى مى آند آه آنها بايد راى اآثريت پس از تعيين ن
 . مطلق اعضاى پارلمان را براى تاييد از آن خود آنند

 رابطه عراق با اسرائيل• 
به گزارش . در يك تحول عجيب ابراهيم الجعفرى ايجاد روابط بين عراق و اسرائيل را بعيد ندانست

 ابراهيم الجعفرى نخست وزير عراق در آنفرانس مطبوعاتى در بغداد اظهار - چاپ لندن - روزنامه الحيات
خبرگزارى . داشت آه در صورت موافقت پارلمان آينده عراق، ايجاد روابط بين بغداد و تل آويو بعيد نيست

عيد نمى داند رويترز هم به نقل از جعفرى گزارش داد آه وى برقرارى رابطه ميان عراق با اسرائيل را ب
وى در ادامه نسبت به اين آه نتايج انتخابات موجب ثبات . اما اين مسئله را به پارلمان آينده واگذار آرد

اوضاع امنيتى در اين آشور شود و همچنين زمينه الزم را براى عقب نشينى تعداد بيشترى از نيروهاى 
ع گيرى علنى ديگرى هرگونه مذاآره با گروه الجعفرى در موض. آمريكايى فراهم آند، ابراز اميدوارى آرد

هاى مسلح حتى آسانى آه با نيروهاى اشغالگر آمريكايى مى جنگند را بعيد دانست و گفت تا زمانى 
هيچ فرصتى براى آسانى آه در : وى ادامه داد. آه وى در قدرت است، امكان چنين آارى بعيد است

در .  تن آشته يا زخمى شدند٣٠ادامه  ناآرامى هاى عراق در . عراق سالح در اختيار دارند، وجود ندارد
 تن ديگر ١٣ عراقى آشته و ٣نتيجه انفجار يك مينى بوس در خارج از پاسگاه هاى پليس در مرآز بغداد 

به گزارش منابع .  تن ديگر آشته شدند۶همچنين در خشونت هاى ديگر شرق بغداد . زخمى شدند
مهاجمان همچنين با انفجار . ن نيز در وقايع مختلف زخمى شدند ت٢١مختلف خبرى ديروز در مجموع 

بمب و شليك گلوله يك آاروان از تانكرهاى نفت را آه با يگان هاى پليس محافظت مى شد، در جنوب 
در همين رابطه . بغداد مورد حمله قرار دادند آه در جريان اين حمله هفت پليس عراقى زخمى شدند

.  تن زخمى شدند٣٠ت نفر در درگيرى هاى ديروز در بغداد آشته و بيش از هف: خبرگزارى فرانسه گفت
به گزارش اين خبرگزارى از بغداد، اين حمالت شامل يك انفجار نزديك بيمارستانى بود آه راى گيرى ويژه 

همچنين سه افسر پليس و يك عابر زن در درگيرى . در آن براى انتخابات عمومى در حال برگزارى است
هشت افسر . در غرب بغداد آشته شدند» غزاليه«روهاى امنيتى عراق و افراد مسلح در منطقه بين ني

پليس ديگر نيز در جريان تبادل آتش با افراد مسلح زخمى شدند اما هنوز مشخص نيست آيا فردى از 
دو . افراد مسلح آه به سوى پليس آتش گشوده، در اين درگيرى آشته يا زخمى شده است يا خير

 تن ديگر و پنج افسر ٩آشته و » آندى«نظامى نيز در شرق بغداد و در انفجار نزديك بيمارستان غير
علت اين انفجار هنوز مشخص نشده است اما پيش از اين اعالم . پليس در همين انفجار زخمى شدند

  .شده بود يك خودروى بمب گذارى شده يا يك بمب دست ساز نزديك يك خودرو منفجر شد
  

  پرونده جديد شكنجه در عراقافشاى يك
  ٢٠٠۵ دسامبر ١٣ -١٣٨۴ آذر ٢٢سه شنبه 

مقام هاى آمريكايى و عراقى اعالم آردند، در نتيجه تحقيقات دولت عراق از مرآز بازداشتگاهى :شرق
 زندانى در معرض شكنجه و آزار و اذيت ١٣تحت فرماندهى نيروهاى ويژه وزارت آشور معلوم شد آه 

به . فته اند به طورى آه براى درمان نيازمند معالجات و معاينات پزشكى شده اندهاى شديد قرار گر
شكنجه « زندانى در معرض ١٣ تا ١٢نوشته روزنامه واشينگتن پست، يك مقام عراقى گفت آه حداقل 

از جمله شوك هاى الكتريكى و حوادثى آه منجر به شكسته شدن استخوان هاى آنها شده، » شديد
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دو تن از اين افراد ناخن هايشان را : اين مقام عراقى آه نخواست نامش فاش شود، گفت. قرار داشتند
سخنگوى دولت عراق نيز گفت آه هرگونه » ليث آبه«. آه آشيده شده بود به من نشان دادند

با اين حال وى از اظهارنظر درباره اين اتهامات خوددارى . آشفياتى در زندان مورد تحقيق قرار مى گيرد
بازداشتگاهى آه روز پنجشنبه مورد بازرسى قرار گرفته، دومين مرآز بازداشتى وزارت آشور عراق . آرد

است آه موارد شكنجه و بدرفتارى با زندانيان در آن توسط مقام هاى آمريكايى و عراقى تاييد شده 
ندانى آه به سربازان آمريكايى ماه گذشته در اولين مرحله در مرآز بغداد موفق به آشف چند ز. است

اما مورد جديدى آه گزارش شده بسيار جدى تر . شدت آتك خورده و دچار سوءتغذيه بودند، شدند
يك مقام عراقى آه نخواست نامش فاش شود، در رابطه با نوع شكنجه ها در زندان از شكستن . است

نى با سيگار استخوان ها، شكنجه با شوك الكتريكى، آشيدن ناخن ها و سوزاندن گردن و پشت زندا
قوانين بين المللى از جمله قانون منع شكنجه سازمان ملل استفاده از شكنجه را در تمامى . خبر داد

سفير آمريكا در عراق با انتقاد شديد از دولت عراق » زلماى خليل زاد«. اشكالش ممنوع آرده است
نخست وزير عراق آه » عفرىابراهيم ج«. خواستار رفتار با زندانيان بر اساس قوانين حقوق بشرى شد

فرمانده  ارشد آمريكا در عراق تحت فشارهاى شديد قرار » جورج آيسى«از جانب خليل زاد و ژنرال 
وزارت حقوق بشر عراق . دارد، تحقيقات آشورى را در رابطه با مراآز بازداشتگاهى خواستار شده است

 زيادى شده آه وزارتخانه هاى آشور و تيم تحقيق موفق به آشف مشكالت: در اطالعيه ا ى اعالم آرد
در نتيجه وزارت دادگسترى . اين بازداشتگاه بسيار شلوغ بود. حقوق بشر سرگرم حل و فصل آن هستند

 زندانى را پس از بازرسى ها آزاد ۵۶قضات عراقى .  زندانى از اين مرآز موافقت آرده است٧۵با قبول 
شكنجه در زندان هاى عراق در زمان . كى اعزام شدند زندانى نيز براى مراقبت هاى پزش١٣. آردند

صدام امرى عادى محسوب مى شد، اما افشاى شكنجه زندانيان عراقى توسط نظاميان آمريكايى در 
اقليت اهل تسنن عراق وزارت آشور را . زندان ابوغريب بغداد انتقاد و خشم جهانى را به دنبال داشت

جه ها و حتى تشكيل جوخه هاى مرگ عليه اهل تسنن آرده متهم به ايفاى نقش محورى در اين شكن
تاآنون اجساد قابل توجهى از مردان اهل تسنن در حالى آه دست هايشان از پشت بسته شده . اند

در برخى موارد خانواده هاى اين افراد گفته اند آه اين مردان توسط آسانى آه . بود، آشف شده است
تحقيقات ادامه مى يابد ، : ابراهيم جعفرى گفته است. د، برده شدنديونيفورم وزارت آشور بر تن داشتن
ما تمامى نقض ها را بررسى خواهيم آرد و هيچ گونه تخطى عراقى . هنوز هيچ چيز تمام نشده است

  .ها را نمى پذيريم
  

 آستانه انتخابات مقررات منع عبور و مرور اعالم آرد   دولت عراق در
  ٢٠٠۵  دسامبر11  - ١٣٨۴ آذر  20 هیکشنب

اعمال تدابير شديد امنيتي را با توجه به نزديكي به موعد برگزاري انتخابات ) يكشنبه(دولت عراق امروز 
 .پارلماني اين آشور اعالم آرد

، اين تدابير شامل بستن تمامي مرزها و )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران  به گزارش گروه اخبار بين
 .ها است   منع عبور و مرور و ممنوعيت نقل و انتقال در خطوط مرزي استانها و تمديد ساعات  فرودگاه

شنبه هفته جاري   وزارت امورخارجه عراق اعالم آرد آه اين تدابير از روز سه« :آسوشيتدپرس گزارش داد
 ».يابد  آغاز و تا روز شنبه هفته آينده ادامه مي
 عضو پارلمان اين آشور براي مدت 275 براي انتخاب  دسامبر15انتخابات پارلماني عراق روز جمعه آينده 

 . شود  چهار سال برگزار مي
 .يابد   صبح ادامه مي6 تا 22بر اين اساس مقررات منع رفت و آمد از ساعت 

 .ها و مرزها بسته خواهند شد   صبح شنبه تمامي فرودگاه7همچنين از نيمه شب دوشنبه تا 
  

  خاصي در انتخابات عراق تأآيد آردند   ن از گروهنكرد  اهللا سيستاني بر حمايت  آيت
  ٢٠٠۵  دسامبر11  - ١٣٨۴ آذر  20 هیکشنب
هاي خاصي در انتخابات پارلماني آينده   العظمي سيستاني بار ديگر بر حمايت نكردن از گروه  اهللا  آيت

 .عراق تأآيد آردند
اهللا سيستاني از مراجع بزرگ شيعيان    آيت،)ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين

آنند و آنچه درباره حمايت ايشان از   تأآيد آردند آه از هيچ گروهي در انتخابات آينده عراق حمايت نمي
 .فهرست انتخاباتي يا آانديدايي خاص و يا منع مشارآت در انتخابات آينده ذآر شده، را تكذيب آرد

اي اعالم آرد   اهللا سيستاني امروز با انتشار بيانيه  دفتر آيت«:ش دادگزار) آونا(خبرگزاري رسمي آويت 
اهللا سيستاني نباشد به هيچ وجه   آه هر گونه بيانيه منتشر شده آه ممهور يا مختوم به نام آيت

 ».نمايانگر نظر و آراي ايشان نيست
برخي «:در اين باره گفتاهللا سيستاني و امام جمعه آربال   نماينده آيت» عبدالمهدي آرباليي«شيخ 
هاي سكوالر و غير ديني   المللي اخبار نادرستي درباره تحريم انتخاب گروه  هاي خبري محلي و بين  رسانه

هاي آوچك شيعه براي جلوگيري از پخش آرا   هاي شيعه برجسته به جاي گروه  و دعوت به انتخاب گروه
 ».اساس است  آه بياند   اهللا سيستاني منتشر آرده  را به نقل از آيت
اهللا سيستاني بايد به مهر ايشان ممهور باشد اما در اين فتواها چنين   هر فتواي آيت«: وي تصريح آرد

 ».شود  چيزي مشاهده نمي
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آند آه به دور از هر گونه تمايل   مرجعيت، مردم را به انتخاب گروهي دعوت مي«:آرباليي تأآيد آرد
 عراق خدمت آند؛ ايشان مردم را به شرآت در روند دمكراسي بدون اي و قومي به منافع مردم  طايفه

 ».آنند  مشخص آردن گروهي خاص، دعوت مي
مراجع چهارگانه عراق «:از مراجع شيعه هم اعالم آرد» محمد سعيد حكيم«اهللا العظمي  فرزند آيت

اهللا شيخ   آيت« و » اهللا شيخ محمد اسحاق فياض  آيت« ، »اهللا حكيم  آيت« ،» اهللا سيستاني  آيت«يعني
 .آنند  از هيچ گروه خاصي در انتخابات حمايت نمي» بشير نجفي
 .شود   دسامبر آينده برگزار مي15خابات پارلماني عراق شود انت  اضافه مي

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آذر21:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  دسامبر12  - ١٣٨۴ آذر  21 هدوشنب
 روزنامه های امروز صبح تهران در صدر اخبار خود تاييد چهارمين وزير نفت پيشنهادی توسط:بی بی سی

مجلس، پی گيری حادثه سقوط هواپيمای نظامی حامل خبرنگاران و احتمال استيضاح وزير دفاع، 
واکنش به اظهارات رييس جمهور درباره اسرائيل را منعکس کرده و از ميان اخبار خارجی آتش سوزی 

  .انبار نفت لندن را با اهميت ديده اند
جمهوری ن را در صدر اخبار خود آورده و  آتش سوزی های ناشی از انفجار انبار نفت لندکيهان

 روزنامه ديگر صبح همراه با اين خبر بدون ذکر منبع خبر خود نوشته روز يکشنبه هزاران اسالمی
مسلمان با برپايی تظاهرات در لندن اعتراض خود را به تصويب قانون جديد مبارزه با تروريسم در انگليس 

که پنج تلويزيون فرانسه نوشته برگزار کنندگان اين تظاهرات که اين روزنامه به نقل از شب. اعالم کردند
  .عضو يک گروه اسالمی هستند، اعالم کردند بيش از هشت هزار نفر در تظاهرات لندن شرکت کردند

 در صدر اخبار خود از کامل شدن کابينه و رای اعتماد مجلس به وزيری هامانه به عنوان وزير نفت شرق
 نفره ای از مديران ۴٠٠ايقی پيش از اخذ رای گيری، وزير پيشنهادی وجود ليست خبر داده و نوشته دق

وی به طور تلويحی از وجود مافيای نفتی در وزارت نفت هم ابراز . نفتی را که بايد تغيير کنند، تکذيب کرد
هيچ شرطی برای من گذاشته نشده، هيچ تصميمی بر من تحميل نشده و : بی اطالعی کرد و گفت

  .  اهللا در آينده نيز تحميل نخواهد شدانشاء
 در سرمقاله خود ضمن تحسين از کامل شدن کابينه تاکيد کرده که هنوز آن طور که بايد و جوانروزنامه 

شايسته است دولت از ظرفيت های اصولگرايان بهره نگرفته و با تثبيت موقعيت دولت، اين اميد می رود 
  . ل گرددکه توجه جدی و کافی به اين امر مبذو

اين روزنامه در ضمن پيشنهاد کرده که با عناصر متجاسر و افرادی که در جهت مخالف خواست مردم 
اين روزنامه بدون . حرکت می کنند و در اين روزها نيز چهره موجه به خود گرفته اند، برخورد قاطع شود
ه خود را در اين خصوص روشن ساختن مصداق های خود تاکيد کرده که دولت و مجلس محترم بايد وظيف

  .انجام دهند
 همچنان به تمجيد از سخنان اخير احمدی نژاد رييس جمهور جوان و کيهاندر حالی که روزنامه های 

 نماينده نيشابور در مجلس گفته است جهت منافع ملی بايستی از شرقادامه می دهند به نوشته 
  . به سمت آشتی با دنيا پيش رويمادبيات صلح جويانه در ديپلماسی خارجی استفاده کنيم و 

 خبر داده که اکبر اعلمی نماينده تبريز ضمن تاکيد بر اين که نظر اخير رئيس جمهور درباره جام جم
ناشی از حق آزادی بيان است گفت پيامدهای اين قيبل سخنان " هولوکاست"ادعای کشتار يهوديان و 

 سياست بين المللی متفاوت با زبان محاوره ای زبان. را برای کشور و ملت ايران به صواب نمی دانم
  .معمولی است

 مظفری نماينده نيشابور گفته است آيا واقعًا ضرورت اعزام اين تعداد خبرنگار و شرقبه نوشته 
گزارشگر از تهران برای پوشش خبری يک مانور وجود دارد، در حالی که اين همه خبرنگار در مراکز استان 

  .  دولت هم تفويض اختيارات به استان ها استها وجود دارد و سياست
 گفته است ابراز تاسف و تاثر و دستور پيگيری اداری مشکلی را شرقاين نماينده مجلس به نوشته 

و برخورد مناسب ) البته با حضور غير دولتی ها(» کميته حقيقت ياب«حل نمی کند، بلکه تشکيل يک 
کناری و يا استعفای وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح با مقصرين از حوادث بعدی جلوگيری شود؛ بر

  . به عنوان اولين گام در جهت برخورد جدی با ماجرا است
 از صدور اطالعيه ای توسط ارتش درباره سقوط هواپيما خبر داده که در آن گفته شده هواپيما کيهان
 موتور به پرواز ٣ می توانسته با  دقيقه پرواز، به خاطر اشکال در يک موتور آن، در حالی که٨پس از 

را می کند ) فرودگاه مهرآباد(ادامه دهد، با تصميم خلبان برای رعايت احتياط درخواست برگشت به مبدأ 
  . و تا سه کيلومتری فرودگاه مهرآباد نيز هيچ گونه مشکلی گزارش نشده است

ری فرودگاه مهرآباد که به دليل  کيلومت٣موضوع حادثه در :  گفته کيهانمعاون ستاد ارتش به نوشته 
نقص فنی جديد و يا احتماًال خطای خلبان بوده است، پس از بررسی های فنی، هيئت کارشناسی 

  . مشخص خواهد شد
 نماينده مجلس طی نامه ای که در پايان جلسه علنی روز يکشنبه مجلس ١۵٨ اعتمادبه نوشته 

 نيروی ١٣٠-حادثه سقوط هواپيمای سی شورای اسالمی قرائت شد، خواستار رسيدگی جدی به 
  . هوايی ارتش شدند
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 ١٣٠ در سرمقاله خود نوشته درباره حادثه سقوط هواپيمای نظامی سی ـ جمهوری اسالمیروزنامه 
توسط برخی مسئوالن علت هايی مطرح شده که بعضا بقدری فاقد منطق است که به مزاح بيشتر 

  . دن شعور مردم و بی حرمتی به آنان تلقی می گرددشباهت دارد و در واقع به نوعی ناچيز شمر
 خبر داده که سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ سئوالی درباره واکنش ايران به بيانيه اخير آفتاب يزد

بريتانيا در ابراز نگرانی نسبت به گفته های دبير شورای عالی امنيت ملی گفته است نسخه ای از اين 
  . آنرا نديده ام بيان روی ميز منست اما هنوز 

 با عنوان طعنه آميز سخنگوی پرمشغله نوشته اين اظهارات در حالی از سوی آصفی بيان خراسان
گذرد و همچنين اين بيانيه در زمانی صادر شده که   روز از صدور اين بيانيه می۴شود که حدود  می

  . يش داردترين روزهای خود را در پ ای ايران و اتحاديه اروپا حساس مذاکرات هسته
ها داشته و از سوی ديگر   پرسيده چگونه امکان دارد سخنگويی که ارتباط مستقيمی با رسانهخراسان

  .بيانگر و پاسخگوی سياستهای وزارت خارجه است فرصت مطالعه اين بيانيه را پيدا نکرده باشد
نشگاه تهران برگزار  ظهر ديروز تجمع اعتراض آميزی در مقابل دانشکده فنی داشرقبه نوشته روزنامه 

تجمع کنندگان در اين مراسم ضمن در دست داشتن پالکاردهايی که بر روی آنها بر حقوق مستقل . شد
تا مقابل دانشکده » يار دبستانی من«دانشجويان و زنان تاکيد داشت، با خواندن سرودهايی از جمله 

  . حقوق و علوم سياسی حرکت کردند
 آذر امسال در دانشگاه به دليل ١۶مراسم «ان با تاکيد بر اين که  از قول يکی از تجمع کنندگشرق

  .، نوشته مراسم روز دانشجو را با چهار روز تاخير برگزار می کنيم»آلودگی هوا برگزار نشد
  

   آذر20:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵  دسامبر11  - ١٣٨۴ آذر  20 هیکشنب

ای تازه رييس جمهور ايران، ادامه بحث پيرامون انعکاس واکنش های جهانی به گفته ه:بی بی سی
علت وقوع سانحه هوايی و ابراز نگرانی از ادامه آلودگی هوای تهران که با تصميم های تازه شهرداری 

  . همراه شده است، از جمله مطالب روزنامه های يکشنبه تهران است
  واکنش به سخنان رييس جمهور

از رويداد اول و واکنش های جهانی نسبت به اظهارات نخست  نوشته يک بار ديگر و يک ماه پس شرق
در تهران عنوان شده » جهان بدون صهيونيسم«محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران که در همايش 

بود، اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد برای دومين بار در واکنش به دومين سخن محمود 
  .  بيانيه ای را صادر کرده انداحمدی نژاد در خصوص موجوديت اسرائيل

پيشرفت ها و برجستگی های رييس جمهور و موفقيت های او :  در سرمقاله خود نوشتهجوانروزنامه 
در جريان سفرش به اجالس سران کشورهای مسلمان باعث شده است که کشورهای غربی و رسانه 

  .ه اندها به بهانه گفته های وی در مورد هولوکاست جنجال به راه انداخت
پس از آن وقتی رسانه ها و مقامات غربی تالش کردند از صحبت های :  در سرمقاله خود نوشتهکيهان

رئيس دولت اصولگرا در مورد اشغال کنندگان فلسطين، جنجالی بسازند و به خيال خودشان بر انزوای 
 احمدی نژاد به طور ايران در جامعه جهانی بيفزايند، نتيجه عملی آن همه غوغا جز اين نشد که صدای

  .انبوه تکثير شد و به گوش مردمان مسلمان و حتی حق طلبان غيرمسلمان جهان رسيد
 رئيس جمهور ايران محبوبيتی خيره کننده در ميان مردم خاورميانه و کيهانبه نوشته سرمقاله 

يد يک قدرت مسلمانان ديگر نقاط جهان يافته و دولت اصولگرا اکنون سکاندار کشوری است که بی ترد
  .بزرگ منطقه ای است و دشمنانش بيش از هر زمان به ايران محتاجند که به رويارويی با آنها برنخيزد

 را در اختيار   فرصت  بار ديگر اين  جمهور ايران  اخير رييس های  معتقدند گفته  نوشته کارشناساناعتماد
  . کند  خود جلب  را به  جهان يگر کشورهای د  بيشتر توجه  نمايی  با مظلوم  که  قرار داده اسراييل

   هسته  در پرونده  بحران  از افزايش  جلوگيری  برای  ديپلماتيک های  هنوز راه  هر چند کهاعتمادبه نوشته 
 بايد   ماند، آنگاه نتيجه  بی  و غرب  تهران  روی  پيش  مذاکرات  که خورد اما در صورتی  می  چشم  به  تهران ای
  . باز کرد ها نيز جايی  تحليل ترين دبينانه ب برای

  سانحه هوايی
 در يادداشت روز خود سئواالت تازه ای درباره سانحه هوايی روز چهارشنبه مطرح کرده و از خراسان

ای  گيرد و همه، پاسخگويی را به آينده جمله پرسيده چرا کسی مسئوليت اين حادثه را بر عهده نمی
  . کنند نامعلوم احاله می

 پرسيده چرا هيچ مقامی به عنوان احترام به افکار عمومی و به نشانه عذرخواهی، از خراسان
دهد؟ و اصوال چرا حتی يک نفر، از مردم و بازماندگان قربانيان عذرخواهی  مسئوليت خود استعفا نمی

 نبايد کند؟ آيا صرف اينکه هواپيمای مذکور نظامی بوده و عازم يک ماموريت نظامی بوده است، نمی
  رسانی درست و کامل نسبت به ابعاد حادثه صورت گيرد؟  اطالع

 حسن ١٣٠ در مراسم ختم کشته شدگان حادثه سقوط هواپيمای سی ايرانبه نوشته روزنامه 
روحانی به عنوان سخنران گفته است مردم به شايعات در مورد اين گونه حوادث گوش نکنند و مسئوالن 

  .به بررسی علل بپردازند
يس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است از آن جا که مانور نظامی ري

امروز به عنوان بخشی از دفاع است کشته شدگان در راه انجام وظيفه در مانور شهيد به حساب می 
  .آيند
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در رئيس بنياد شهيد برای جلوگيری از خاکسپاری شهدای سانحه هوايی :  نوشته استشرقروزنامه 
  . قطعه شهدا دستور اکيد داد

 خبر داده که به دستور رييس بنياد شهيد اصفهان از خاکسپاری کشته شدگان سانحه ايرانروزنامه 
  .اخير در قطعه شهدا و دادن خدمات حقوقی به آن ها خودداری شده است

   هيچ ور استاصال چط:  در مقاله ای پيرامون حادثه سقوط هواپيمای حامل خبرنگاران نوشتهاعتماد
 را و   خودمان  آزار ندهيم  شدند، چطور است  جزغاله  اکتان  بنزين های  شعله  ميان  چند انسان  که نگوييم
   ترابری  ای  با طياره  بوده  تلخ  چه  سفر آخر اينان ها خواهد شد که  و چه  شده  چه  که  نکنيم  را هم فکرش

  ! ندارد  نردبان  که  بلندی ، تا پرواز کنند از بام چتربازی   بر کنار و رها از فن و خبرنگارانی
  آلودگی هوای تهران

در صدر اخبار " هوای تهران مرگبارست به خاطر فرزندانتان اتومبيل ها را متوقف کنيد" با عنوان اعتماد
 خواهد   ادامه شنبه  تا روز سه  تهران  هوای خود گزارشی درباره هوای تهران آورده و نوشته آلودگی

  ها نشان  آالينده  ميزان  را در کاهش  تغيير محسوسی  هواشناسی های  نقشه  و بررسی داشت
  . دهد نمی

   مدارس ، تعطيلی  ترافيک  طرح اجرای: گويد  می  هواشناسی  سازمان  کارشناس  يکآفتاب يزدبه نوشته 
   و نخواهد داشت  نداشته  تهران  هوای  آلودگی  در کاهش ها تاثيری  اتومبيل  و فرد کردن  و يا زوج و ادارات
  .  است  جوی  باد و تغيير شرايط ، وزش  بحرانی  وضعيت  گذر از اين  تنها راه چرا که

نمی دانم، شايد چشم :  در ابتدای گزارشی درباره آلودگی هوای تهران نوشتهايرانگزارشگر روزنامه 
 آلود و سياه پيرامون من و اين ابرهای تيره عمودی که های من اشتباه می کند، شايد اين فضای وهم

  .بر همه چيز شهر کشيده شده، مه دل انگيز صبحگاهی در پايتخت دود و آهن و صدا است
شايد توهم من است چون سخنگوی مرکز هماهنگی آلودگی هوا با : گزارشگر روزنامه ايران افزوده

ای تهران در شرايط سالم قرار دارد و کاهش هو - ١٩/٩/٨۴ شنبه -امروز « : قاطعيت می گويد
  .»منوکسيد کربن و ذرات معلق از رسيدن شرايط هوای تهران به زير حد آستانه خطر حکايت دارد

اند و   نکرده  را درک  فاجعه  عمق  مسئوالن  و حتی  تهران  از زبان يکی از کارشناسان نوشته مردماعتماد
 تنها از بار   نه  اخير  تعطيل در روزهای. کنند  را نمی  الزم  خود همکاری  سالمتی  وضع  به  کمک  برای مردم
  .  داشت  هم  افزايش سرنشين  تک های  تعداد اتومبيل  نشد بلکه  کم  تهران ترافيک

  اخبار ورزشی 
انتخاب گروهی که تيم فوتبال ايران در مسابقات جهانی فوتبال در آن قرار گرفته است خبری است که 

  . در صدر اخبار خود آورده استقشر
 بايد با مکزيک، پرتغال، و آنگوال بجنگد، درباره سختی يا آسانی ۴ نوشته ايران در گروه ايرانروزنامه 

اما واقعيت اين است که برای ژاپن، کره و عربستان گروه . حريفان ايران بحث های فراوانی شده است
  .های سخت تری تخمين زده اند

 از انتشار تصاوير دوندگان زن ايرانی شرکت کننده در مسابقات غرب آسيا ی اسالمیجمهورروزنامه 
پوشيدن لباس های ورزشی بسيار تنگ و برخی با پيراهن های آستين : در قطر انتقاد کرده و نوشته

  . کوتاه موجب توجه رسانه ها به ورزشکاران زن ايرانی شد
ر دوران حاکميت دولت اصولگرا به چنين کارهايی دست می اين روزنامه از اين که سازمان تربيت بدنی د

  . زند ابراز تعجب کرده است
  

   آذر18: رانی ایمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۵  دسامبر9  - ١٣٨۴ آذر  18 هجمع

سقوط هواپيمای حامل خبرنگاران، سخنان جنجال برانگيز محمود احمدی نژاد در دیدار با :بی بی سی
رونده هسته ای، هواپيمای تشریفاتی دولت، فرار مغزها و انتخاب یک روحانی آیت اهللا جوادی آملی، پ

  به ریاست دانشگاه تهران عناوین مهمترین مطالب هفته نامه های چاپ تهران است 
 ارتش و کشته شدن جمعی از 130 – تنها نشریه ای که بعد از سقوط هواپيمای سی ایران جمعه

از وضعيت صنعت " جامعه خبری به سوگ نشست"با عنوان خبرنگاران به چاپ رسيده در مطلبی 
  .پروازها و سقوط هایی از این دست برای ما عادی شده است: هوانوردی ایران انتقاد کرده و نوشته

عادت داریم هر سال بشنویم از پروازهایی که به سقوط می انجامند و بعد همه : این نشریه افزوده
  .ا می خوریماندوهناک، حسرت از دست رفته ها ر

 ارتش که خبرنگاران را برای انعکاس اخبار مانور نيروهای نظامی به جنوب می برد 130 –هواپيمای سی 
لحظاتی بعد از پرواز دچار نقص فنی شد و در شهرک توحيد در نزدیکی فرودگاه مهرآباد تهران سقوط 

  . سرنشين آن کشته شدند94کرد و تمامی 
ساکنان شهرک توحيد نيز در اثر انفجار ناشی از سقوط هواپيما جان  نفر از 12بر اساس گزارش ها 

  .باختند
  هاله نور؛ جنگ روانی

سخنان محمود احمدی نژاد در دیدار با آیت اهللا جوادی آملی بعد از گذشت چند هفته به نشریات 
  . اندداخلی راه یافته و هفته نامه های مدافع آقای احمدی نژاد به دفاع از سخنان وی پرداخته

سخنان آقای احمدی نژاد بازتاب گسترده ای در رسانه های فارسی زبان چاپ خارج داشت ولی با وجود 
  .توزیع گسترده سی دی این دیدار، نشریات داخلی از انعکاس آن خودداری کردند
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ر  که از مدافعان آقای احمدی نژاد به حساب می آید سخنان آیت اهللا جوادی آملی را در دیداپرتو سخن
با رئيس جمهور چاپ کرده و در توضيح آن نوشته چون متن سخنان آیت اهللا جوادی آملی از سوی 

  .دشمنان نظام و روحانيت تحریف و تقطيع شده اصل آن را روی نوار پياده و منتشر کرده است
ی آقای احمد. این در حالی است که انتقادها متوجه آقای احمدی نژاد است نه آیت اهللا جوادی آملی

نژاد در سی دی منتشر شده خطاب به آیت اهللا جوادی آملی می گوید وقتی در سازمان ملل 
سخنرانی می کرده در هاله ای از نور قرار گرفته بود و در طول سخنانش هيچ کدام از حضار از جای 

  .خودشان تکان نخوردند و مژه هم نزدند
هاله نور و " کعبی نماینده مجلس خبرگان رهبری،  ارگان انصار حزب اهللا از قول آیت اهللایالثاراتالبته 

  .معرفی کرده است" مانند آن را شایعه و جنگ روانی
تماس ) غالمحسين الهام که در جلسه حاضر بوده(آقای کعبی گفته با رئيس دفتر آقای احمدی نژاد 

نيست این شایعات چيزی در آن جلسه نشنيده ام، معلوم :" گرفته اما وی ابراز بی اطالعی کرده و گفته
  ."از کجا نشات می گيرد و دامن زده می شود

دوربين هم نصب نشده بود و جای سئوال . بنا نبود گفتگو ها ضبط شود: "آقای کعبی همچنين گفته
  ."دارد که چه کسی تصویر برداری کرده است

  شاه شده ایم
وبرو شده و به نوشته ورود هواپيمای تشریفاتی نهاد ریاست جمهوری با واکنش های متفاوتی ر

  . رئيس جمهور بر سر دوراهی مانده که سوار آن شود یا آن را بفروشدهمشهری جوان
 ميليون دالر هم برای تزئينات آن خرج 20 ميليون دالر خریداری شده و نزدیک به 39این هواپيما به قيمت 

  .شده است
ما " خته که طی مقاله ای با عنوان پرداجمهوری اسالمی در مطلبی به انتقاد از روزنامه پرتو سخن

  .نسبت به خرید این هواپيما ابراز نارضایتی کرده بود" شاه شده ایم
جمهوری چرا روزنامه :  دولت خاتمی را مسئول خرید هواپيما معرفی کرده و نوشتهپرتو سخن
   به سبب تحویل هواپيمای خریداری شده در دولت قبل از دولت جدید انتقاد می کند؟اسالمی

این نشریه پيشنهاد کرده دولت احمدی نژاد این هواپيما را به موزه سيار برای نشان دادن عملکرد اصالح 
  "روشن شود چه تفکراتی کشور را دچار مشکالت بی شمار کرده اند"طلبان تبدیل کند تا 

  بی اطالع از طرح روسها
 صدور قطعنامه ای پایان یافت بحث بعد از اجالس شورای حکام در باره پرونده هسته ای ایران که بدون

  .بر سر برنامه های هسته ای ایران تا حدودی محدود و از صدر اخبار خارج شده است
 ارگان خبرگزاری دولتی ایران با انعکاس بخشی از سخنان علی الریجانی دبير شورای ایران جمعه

  "اتمام حجت هسته ای:"عالی امنيت ملی تيتر زده 
نمی توانيم محدویتی برای دانش هسته ای قائل : صوص ادامه تعليق گفته استآقای الریجانی در خ

  .شویم و این موضوع ربطی به مذاکرات آتی ایران و اروپا ندارد
اعضای دولت جدید بارها بر از سرگيری غنی سازی تاکيد کرده اند اما دبير شورای عالی امنيت ملی 

زی در مذاکرات به نتيجه برسد و ما این صبر را داریم دولت ترجيح می دهد که در بخش غنی سا: "گفته
  ."تا غنی سازی در این چارچوب دنبال شود

آقای الریجانی طرح مشارکت دولت ها و شرکت های خارجی در پروژه های هسته ای ایران را گامی 
  .یماین یکی از پيشنهادات ماست و پيشنهادات دیگری هم دار: برای اطمينان سازی دانسته و گفته

در مذاکرات با مسئوالن روسی پيشنهاد : آقای الریجانی از طرح روسيه ابراز بی اطالعی کرده و گفته
  .خاصی مطرح نشده است

 شمابرخی منابع می گویند روسيه پيشنهاد کرده کار غنی سازی اورانيوم در آن کشور انجام شود اما 
فقط تضمين عينی برای : ه کننده ایران نوشتهارگان موتلفه به نقل از جواد وعيدی سرپرست گروه مذاکر
  .توليد سوخت اتمی در خاک ایران موضوع مذاکره است

  فرار مغزها
البته به .  آذر که به نام روز دانشجو نامگذاری شده، چاپ کرده اند16هفته نامه ها مطالبی در باره روز 

این روز بدون برگزاری مراسم دليل آلودگی هوای شهر تهران و اعالم تعطيلی رسمی از سوی دولت، 
  .رسمی در تهران سپری شد

بر :  از قول مهدی سيد مير رئيس انجمن نخبگان ایران نوشته استاميد جوانهمزمان با روز دانشجو 
  . هزار نفر است180 تا 150اساس گزارش سازمان ملل آمار فرار مغزها در ایران ساالنه 

بيشترین نخبگان : گان را بيش از درآمد نفت دانسته و گفتهرئيس انجمن نخبگان ایران هزینه خروج نخب
  .ایرانی جذب کشورهای امریکا و کانادا می شوند

به گفته وی استاندارد باالی زندگی در کشورهای پيشرفته یکی از دالیلی است که باعث می شود 
دارد باال می رود و نخبگان بعد از خروج به کشور برنگردند چون توقعات فرد نخبه با دیدن این استان

  .بازگشتش به کشور مشکل می شود
هيچ آماری از خروج نخبگان وجود ندارد و مقامات ایرانی معموال به گزارش های سازمان ملل استناد می 

 از قول حسين اميری عضو کميته آموزش عالی وزرات علوم، تحقيقات و فناوری اميد جوانکنند اما 
 تسهيالتی که برای این گروه در نظر گرفته شده خيلی کم شده مهاجرت نخبگان به دليل: نوشته
  .است
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  دومين رئيس روحانی دانشگاه
مخالفت برخی دانشجویان با انتخاب آیت اهللا عباسعلی عميد زنجانی به ریاست دانشگاه تهران به 

 عنوان اولين روحانی که به ریاست دانشگاه تهران رسيده، در نشریات هفتگی بازتاب یافته و
لقب داده است زیرا پيش از این حجت " دومين رئيس روحانی" آقای عميد زنجانی را همشهری جوان

  .االسالم صدرالدین شریعتی نيز به ریاست دانشگاه عالمه طباطبایی منصوب شده بود
 از سوی هيات امنا دانشگاه و با رضایت 81 رضا فرجی دانا در سال همشهری جوان،به نوشته 

شجویان به عنوان رئيس دانشگاه تهران انتخاب شد و هيچکس هم نسبت به این انتخاب استادان و دان
  .اعتراض نکرد اما انتخاب آقای عميد زنجانی با مخالفت دانشجویان همراه بود

دانشجویان در اعتراض به انتصابی شدن ریاست دانشگاه تهران شعار می دادند : این نشریه اضافه کرده
  ."فا، استعفارئيس انتصابی، استع"

آقای عميد زنجانی در حوزه درس خوانده و در دو دهه گذشته در دانشگاه تهران درس داده اما 
دانشجویان معتقدند نباید کسی را که مدرک دانشگاهی ندارد به ریاست معتبرترین دانشگاه کشور 

  .منصوب کرد
باره آقای عميد زنجانی زود  در گزارش هفتگی اش دانشجویان را متهم کرده که قدری در اميد جوان

قضاویت کرده اند زیرا وی به بخش ميانی جامعه روحانيت مبارز تعلق دارد که از نظر فکری به افرادی 
دبير سابق شورای (و حسن روحانی ) رئيس مجمع تشخيص مصلحت(چون اکبر هاشمی رفسنجانی 

  .نزدیک است) عالی امنيت ملی
 دانشگاه با سياست و قدرت نسبت دارد اما رئيس آن می تواند به عقيده نویسنده این نشریه، ریاست

همچنان به صفت فرهنگی و علمی شناخته شود اگر چه اهل سياست نيز باشد و آقای عميد زنجانی 
  .به سبب لباسی که بر تن کرده است مسئوليت دشوارتری دارد
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