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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(بزرگران و دولتهای رژیم ای

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  

 رانی است که خطر حکومت ایی متحد با کشورهای تالش هاران،ی ای حل بحران اتمی راه برانیبهتر
  جرج بوش :  را درک کرده اندیمسلح به بمب اتم

  ٢٠٠۶ آوريل 18 - ١٣٨۵ فروردين 29 سه شنبه
 برخورد با ی در واشنگتن درباره چگونگی کنفرانس مطبوعاتکی روز سه شنبه در کای آمری جمهورسيرئ

 مورد پرسش خبرنگاران قرار ی به سالح اتمیابي کشور در دستنی و تالش ارانی ای اتمی هایجاه طلب
 قی مساله را از طرنی امي خواهی ها مطرح هستند و ما منهیهمه گز: بوش گفتجرج . گرفت

 کار تالش نی ای راه برانیبهتر:  افزودیو. مي کنی راه کار منی در ای و به سختمي حل کنیپلماسید
 بوش که قرار یآقا.  را درک کرده اندی مسلح به بمب اتمرانی است که خطر ایی متحد با کشورهایها

 مذاکرات ر درانیموضوع ا:  کند، گفتداری دني چی جمهورسي تائو رئنيپنجشنبه با هو جاست روز 
 ی ازجمله سناتور لوگار جمهورییکای چند سناتور آمرري اخیدر روزها.  مطرح خواهد شدنيدوجانبه با چ

  .  به مذاکره بپردازدی اسالمی با جمهورماي خواستند مستقکایخواه از دولت آمر
 برخورد با ی در واشنگتن درباره چگونگی کنفرانس مطبوعاتکی روز سه شنبه در کایمر آی جمهورسيرئ

 مورد پرسش خبرنگاران قرار ی به سالح اتمیابي کشور در دستنی و تالش ارانی ای اتمی هایجاه طلب
  . گرفت
 خود درباره ی در کنفرانس مطبوعاتکای آمری جمهورسيجرج بوش رئ):  فرداویراد (ی سجادیعل
  :  گفترانی ای مقابله با برنامه اتمیونگچگ
 حل یپلماسی دقی مساله را از طرنی امي خواهیما م.  ها مطرح هستندنهیهمه گز:  جرج بوشیصدا
 یی متحد با کشورهای کار تالش هانی ای راه برانیبهتر. مي کنی راه کار منی در ای و به سختميکن

  . ده اند را درک کری مسلح به بمب اتمرانیاست که خطر ا
:  کند، گفتداری دني چی جمهورسي تائو رئني بوش که قرار است روز پنجشنبه با هو جیآقا: س . ع

  .  مطرح خواهد شدني در مذاکرات دوجانبه با چرانیموضوع ا
 تائو روز ني را با هو جی به سالح اتمیابي در دسترانی ایطلب من البته موضوع جاه:  جرج بوشیصدا

  . کردمي در حل مشکل خواهی سعکيپلماتی دقیما از طر. هم کردپنجشنبه مطرح خوا
 کای خواه از دولت آمری ازجمله سناتور لوگار جمهورییکای چند سناتور آمرري اخیدر روزها: س . ع

 دولت ندهی نماکی منابع خبر دادند ی به مذاکره بپردازد و برخی اسالمی با جمهورمايخواستند مستق
 وزارت امور یسخنگو.  به منظور مذاکره به واشنگتن سفر کرده استانینهاوند به نام محمدرضا رانیا

 کایدولت آمر.  نکرده استافتی درکای ورود به آمری برازای وانی نهاوندیآقا:  روز گذشته گفتکایخارجه آمر
 ی آشکار و علنی به صورتدی بارد،ي دو کشور صورت گاني می کرده بود اگر مذاکراتدي تاکنی از اشيپ

  .باشد
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  دهد  مي   نشانNGOمطالعه يک 
  اوضاع آنوني زنان عراق در مقايسه با رژيم صدام بدتر شده است 

  ٢٠٠۶ آوريل 18 - ١٣٨۵ فروردين 29 سه شنبه
دهد آه شرايط زنان عراقي    ميهاي يك سازمان غيردولتي محلي نشان  بررسي: الملل  ايلنا، گروه بين

  .تحت رژيم صدام بهتر از زمان آنوني است
) NGO(هاي يك سازمان غيردولتي محلي  بررسي«: گزارش داد) IRIN(متحد  ملل  خبرگزاري سازمان

حاآي است آه وضعيت زنان عراقي پس از حمله نيروهاي خارجي در مقايسه با رژيم صدام حسين 
  ».ها در زمان صدام بيشتر رعايت شده استبدتر شده است و حقوق آن

 در رابط NGOما با زنان عراق مصاحبه آرديم و با «: رئيس سازمان آزادي زنان اعالم آرد» سنار محمد«
نتيجه اين . با انجام اين مطالعه درباره وضعيت زندگي زنان و احترام به حقوق آنها، همكاري آرديم

شود و آزادي آنها نيز محدودتر شده   نان آمتر احترام گذاشته ميدهد آه اآنون به ز  مطالعات نشان مي
  ».است

 زنان براي رفتن به مدرسه، 2003پيش از حمله به عراق به رهبري آمريكا در سال «: محمد گفت
دانشگاه و آار و داشتن نقش در امور مختلف آزاد بودند اما اآنون به داليل امنيتي و سرآوبي دولت، 

  ».هاي خود بمانند   در خانهمجبور هستند آه
  ».آنند  هاي مدافع حقوق زنان دولت جديد عراق را به ايجاد چنين شرايطي متهم مي  گروه«: وي افزود

www.iran-archive.com 

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


گوييم آه به نمايندگان زن بيشتري در پارلمان عراق نياز   زماني آه ما به دولت مي«: وي تصريح آرد
  ».دهند  داريم، آنها ما را مورد تمسخر قرار مي

آرديم آه اين   زماني آه نيروهاي آمريكايي به عراق وارد شدند، ما فكرمي«: محمد همچنين گفت
  ».فرصتي بزرگ براي شنيدن صداي زنان است اما ما اشتباه آرديم

وگو با اين خبرگزاري با حمايت از وضعيت زنان در   سخنگوي دولت در گفت» ليث آوبا«از سويي ديگر، 
اي   هاي مهمي را دارند آه زمان صدام هرگز چنين اجازه  ها سمت  ارتخانهزنان در وز«: عراق گفت

جمهوري براي زناني آه مشكل   ها از جمله آرسي رياست  نداشتند اما بايد بدانيد آه برخي سمت
  ».امنيتي دارند، مشكل است

ي آه در دولت براساس اين مطالعه، حقوق پايه زنان تحت قانون اساسي رژيم صدام به ويژه حقوق زنان
  .شد  مسؤوليت داشتند، بيشتر تضمين و احترام گذاشته مي

  
  .مجروح بر جاي گذاشت  آشته و27در شمال بغداد " الصليخ"ي  انفجار يك بمب در منطقه

  ٢٠٠۶ آوريل 18 - ١٣٨۵ فروردين 29 سه شنبه
 مقام وزارت آشور عراق، از خبرگزاري شينهوا، يك به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

در شمال بغداد آه گشتي پليس را " الصليخ"ي  شاپي در منطقه انفجار يك بمب نزديك آافي: اعالم آرد
 تن ديگر منجر شد آه چهار تن از 22آشته شدن پنج غير نظامي و مجروح شدن  هدف قرار داده بود، به

  .نيروهاي پليس بودند مجروحان از
  .پارك شده در محل انفجار وارد آرده است هايي را به خودروهاي سارتچنين خ اين انفجار هم

 آيلومتري غرب بغداد نيز از اصابت 200الحديثه واقع در  در شهر" الحقالنيه"ي  شاهدان عيني از منطقه
آمريكايي در اين منطقه و شنيدن صداهاي انفجار و بلند شدن دود از اين  چند خمپاره به مقر نيروهاي

  .دادند برمكان خ
  .است ارتش آمريكا هنوز گزارشي در اين خصوص ارايه نداده

در جنوب غربي بغداد آه آاروان نظاميان  واقع" ام الطبول"انفجار بمب ديگري در نزديكي مسجد 
هاي مالي  دو غير نظامي عراقي و وارد آمدن خسارت آمريكايي را هدف قرار داده بود، به مجروح شدن

  .ها انجاميد ل آنبه خودروهاي حام
  .آن جلوگيري آردند نيروهاي آمريكايي با بستن منطقه از ورود افراد به

 شهر  دفتر اوقاف اهل سنت عراق در چند تن از اعضاي: يك مقام پليس عراق نيز تاآيد آرد
نظاميان ناشناس مورد هدف قرار گرفتند آه اين  شبه واقع در شمال شرق بغداد از سوي" طوزخورماتو"

هاي اين  و مجروح شدن دو تن ديگر از جمله رييس يكي از بخش ها حادثه به آشته شدن دو تن از آن
  .دفتر منجر شد

  .نيروهايش در شهر بيجي در شمال بغداد خبر داد از سوي ديگر، پليس عراق از آشف جسد يكي از
  .قبال ربوده بودند نظاميان اين نيروي پليس را بر اساس اين گزارش، شبه

 جسد ناشناس را در مناطق 21پليس عراق  هاي گشتي: يك مقام پليس عراق نيز خاطر نشان آرد
  .مختلف بغداد آشف آردند

بود و آثار شكنجه و گلوله در سر و  ها و چشمان اجساد آشف شده بسته شده دست: وي افزود
  .ي آنها مشهود بود سينه

شناسايي به مرآز پزشكي قانوني بغداد  رايبر اساس گزارش منابع پليس عراق، اجساد مذآور ب
  .انتقال داده شدند

نيروي پليس عراق را در نزديكي الحويجه در غرب  شبه نظاميان يك: خبرگزاري آويت نيز گزارش داد
  .حادثه به مرگ وي منجر شد آرآوك مورد هدف قرار دادند آه اين
ظاميان عراقي در الحويجه خبر داد آه اين غيرن ي شبه نظاميان به يك مقام پليس عراق نيز از حمله

  .افراد منجر شد حادثه نيز به مجروح شدن شش تن از اين
مسجدي در غرب بغداد نيز يك مجروح بر جاي  انفجار ديگري در نزديكي: خبرگزاري آلمان گزارش داد

روح بر جاي  مج10ي بغداد نيز  گشتي پليس در حومه اي با هدف گذاشت و انفجار يك بمب آنار جاده
  .گذاشت
ي عظيميه شنيده  نيروهاي آمريكايي در منطقه ي شاهدان، صداي درگيري ميان شبه نظاميان و به گفته

  .شد مي
اي در  يك بمب آنار جاده: آشور عراق اعالم آرد خبرگزاري شينهوا نيز به نقل از يك منبع از وزارت

  .ر اثر آن چهار تن مجروح شدندبغداد منفجر و ب نزديكي يك گشتي ارتش عراق در جنوب
اين بمب به گشتي ارتش عراق در : شينهوا گفت اين منبع آه خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاري

  .برخورد آرد نزديكي يك پمپ بنزين در شهر محموديه
الجعفري نخست وزير عراق، هرگونه صحبت در  از سوي ديگر، عبدالرزاق الكاظمي سخنگوي ابراهيم

  .يير جعفري را توهم و گمان دانستخصوص تغ
توپ در زمين احزاب . دولت جديد پايبند است چنان به نامزد پست نخست وزيري جعفري هم: وي افزود

  .خصوص جعفري تغيير دهند سياسي عراق است تا موضع گيري خود را در
 در بغداد نشست روند سياسي عراق، سفير آمريكا ي بحران در اين در حالي است آه به دنبال ادامه

  .اين آشور برگزار آرد يي را با نمايندگان احزاب سياسي گسترده
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دهد آه ميزان رضايت از عملكرد بوش در  مي ي گالوپ نشان هاي موسسه در همين حال، نظرسنجي
  . درصد رسيده است32عراق به 

به پيروزي نخواهد باورند آه آشورشان در عراق   درصد مردم آمريكا بر اين57طبق اين نظرسنجي، 
  .رسيد

خواهان از طرح خروج آلي و تدريجي  جمهوري  درصد44چنين حاآي از آن است آه  اين نظرسنجي هم
  .آنند نظاميان آمريكايي از عراق حمايت مي

 42سرباز به عراق اشتباه است، در حالي آه  ها معتقدند اعزام  درصد آمريكايي57مضاف براين آه 
  .درصد نظري مخالف دارند

توصيف  آمريكا اعزام نيرو به عراق را اقدامي غلط  تاآنون اآثريت يا اآثريت نسبي مردم2005از دسامبر 
  .اند آرده

ر  درصد مردم خواستا28نظاميان موافقند و   درصد مردم با خروج شماري از36طبق نظرسنجي گالوپ، 
  .اند شده خروج تمامي نظاميان آشورشان از عراق

جان هاوارد نخست وزير استراليا، گفت آه هنوز در  :پايگاه اينترنتي ايرلند دات آام نيز گزارش داد
  .گيري نكرده است عراق تصميم خصوص زمان خروج نظاميان آشورش از

نه نشاني مبني بر حصول پيشرفت در آه هيچ گو اي است در حالي آه وضعيت امنيتي استراليا به گونه
هاوارد بار ديگر از تعيين جدول زماني براي خروج سربازان  دهد؛ جان امر خروج نظاميان ارايه نمي

  .آرد استراليا در عراق خودداري
دانم شرايط  اطالعات دقيقي بدهم؛ چرا آه نمي توانم در خصوص جدول زماني نمي: هاوارد افزود

هر زمان آه نيروهاي عراقي به طور موثر قابليت . يا خير  در عراق موجود هستمساعد براي اين امر
  .آنيم سربازان خود را خارج مي برقراري امنيت را پيدا آنند،
حلي جهت خروج  آمريكا در بغداد، به منظور يافتن راه زاد، سفير زلماي خليل: خبرگزاري عراق گزارش داد

  .هاي آليدي اين آشور، با نمايندگان احزاب عراقي ديدار آرد تپس از بحران ايجاد شده بر سر تصدي
الخضرا برگزار شد، فواد مصوم، عبدالخالق زنگنه  ي زاد در منطقه در اين نشست آه در محل اقامت خليل

ي توافق العراقيه،  آردستان، ظاهر العاني و طارق الهاشمي از جبهه و محمود عثمان از فهرست ائتالف
چي،  ي شيعه و عدنان پاچه اديب و صباح الساعدي از فهرست ائتالف يكپارچه ، عليجواد المالكي
  .پارلمان عراق حضور داشتند رييس موقت

آنندگان در اين نشست بر سر تسريع در روند  شرآت :زنگنه، عضو فهرست آردستان عراق تاآيد آرد
  . رسيدندروند سياسي عراق به توافق تشكيل دولت و برداشت موانع موجود در

  .به نامزدهاي مطرح دولت جديد وجود ندارد هيچ اعتراض مستقيمي از سوي آمريكا نسبت: وي افزود
نمايندگان اهل تسنن به سفير آمريكا : آرد صالح مطلق آه در اين نشست حضور داشت، خاطرنشان

  .پذيرند  از او ميموافقت نخواهند آرد و هر آس را به غير گفتند آه به هيچ عنوان با نامزدي جعفري
ها  جمهوري عراق بستگي به توافق تمامي گروه ابقاي طالباني در سمت رياست: زنگنه نيز تاآيد آرد

  .دارد
ي شيعه با نامزدي طارق الهاشمي،  ائتالف يكپارچه بعد از مخالفت فهرست: چنين اظهار داشت وي هم
اي ديگر از فهرست ائتالف شيعه و فهرست رييس پارلمان، نامزده ي توافق به عنوان ي جبهه نماينده

  .گرفتند آرد مورد بررسي قرار
چنان مورد اعتراض احزاب آرد و سني عراق  هم موضوع نامزدي جعفري : زنگنه در ادامه تصريح آرد

  .است
مخالفت با نامزدي جعفري اين بار به دليل مخالفت  بحران سياسي عراق بعد از: محمود عثمان نيز گفت

  .الهاشمي براي رياست پارلمان شديدتر شده است ائتالف با نامزدي طارقفهرست 
و فصل  دانيم مشكالت موجود را چگونه حل  داريم، نمي با توجه به فرصت آمي آه در اختيار: وي افزود

  .آنيم
براي پست نخست وزيري دولت جديد مطرح  علي االديب آه نامش به عنوان جانشين احتمالي جعفري

اخبار منتشر شده :  اظهار داشت- چاپ لندن -االوسط  ي الشرق وگوي تلفني با روزنامه  گفتاست، در
وزيري دولت جديد تنها پيشنهادهايي است آه از خارج از حزب الدعوه  مبني بر نامزدي من براي نخست

  .چنان به دنبال جانشين براي اين پست است ي شيعه هم فهرست ائتالف يكپارچه مطرح شده است و
چنان رسما تنها نامزد پست  چراآه وي هم گيري جعفري است؛ اين امر مشروط به آناره: وي افزود
  .وزيري دولت جديد عراق است نخست

المالكي اشاره آرد و اخبار مربوط به معرفي  چون جواد چنين به اسامي متعدد ديگري هم االديب هم
  .جانشينان جعفري را غير رسمي دانست

  .ي شيعه صورت گيرد فهرست ائتالف يكپارچه اين امر بايد از طريق اجماع در:  آردوي خاطرنشان
در تماس تلفني با الشرق االوسط تاآيد آرد آه اين  ي توافق العراقيه، نيز عدنان الدليمي، رييس جبهه

ندارد و با هر شخص ديگري آه مليتش ثابت شود، موافق  جبهه هيچ اعتراضي به نامزدي اديب
  .شدبا مي

جمهور دولت جديد، سني نبودن  عنوان معاون ريس الدليمي دليل مخالفتش را با نامزدي اياد عالوي به
  .تسنن اختصاص يابد اين پست بايد به اهل: وي دانست و افزود
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خود را با نامزدي عالوي براي اين پست اعالم  در مقابل، فواد معصوم، از فهرست آردستان، موافقت
  .آرد

زاد، هاشمي و الربيعي در  جمهور عراق، با خليل رييس چنين از ديدار جالل طالباني،  عراق همخبرگزاري
از اين ديدار انجام مذاآرات بيشتر بر سر مشكالت موجود در روند  هدف. دفتر وي در بغداد خبر داد
  .است سياسي عراق اعالم شده

اهللا العظمي سيستاني در راس  ر آيتو پس مقتدي صدر: اين خبرگزاري در گزارشي ديگر اعالم آرد
هاي  توافق هستند آه با حضور مراجع و شخصيت هيات عراقي شرآت آننده در آنفرانس آشتي و

  .شود ديني ايران در اردن برگزار مي هاي ديني عراق، عربستان، مصر و شخصيت
  .شود عراقي برگزار مي  شخصيت200اين آنفرانس بنا به دعوت اردن با حضور 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع حليل ت
  

   فروردين29:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ آوريل 18 - ١٣٨۵ فروردين 29 سه شنبه

روزنامه های امروز صبح تهران جهش ناگهانی نرخ طال و ارز در بازار تهران را با اهميت ديده :بی بی سی
ته ای ايران و اظهار نظر درباره آن در صدر اخبار خود و همراه اخبار و گزارش هايی درباره پرونده هس

آورده اند و واکنش به خبر تغيير شصت سفير ايران در خارج، درگذشت پوپک گلدره هنرپيشه سينما و 
  .تلويزيون، و برنامه مبارزه نيروی انتظامی با بدحجابی از جمله ديگر مطالب اين روزنامه هاست

ش ساعت به ساعت نرخ سکه طال دربازار تهران خبر داده و روزنامه های  در صدر اخبار از افزاياعتماد
  .  سرمقاله های خود را به همين موضوع اختصاص داده اندسرمايه و شرق

نوشته گزارش ها از بازار داد و ستد سکه و طال حاکی از تغييرات لحظه به جمهوری اسالمی روزنامه 
 هزار تومان ٧ تا ۵تنها در طول کمتر از يک ساعت بين لحظه قيمت سکه طالست به طوری که قيمتها 

  . افزايش يافت 
به نوشته اين روزنامه افزايش قيمت طال در بازارهای جهانی و داخلی بازار سکه و طال را با يک التهاب 
شديد مواجه کرده به گونه ای که اگر اين التهاب در بازار ادامه داشته و قيمتها به همين گونه افزايش 

  .ابد کنترل قيمت غيرقابل امکان خواهد بودي
 افزايش قيمت طال در بازار داخلی ايران را با افزايش بهای نفت همراه کرده و در گزارشی در اعتماد

  .است.صدر اخبار خود آورده 
ا  آمريک ، استفاده  سفرهای تعطيالتی آمريکاييان  هوا و افزايش  زودهنگام  شدن به نوشته اين روزنامه گرم

 در   ايران  هسته ای  پرونده  به  مربوط  های  ها و واکنش  بازار بخاطر کنش  خود و التهاب از ذخاير استراتژيک
  . شوند  و حيرت  گرانبها دچار بهت  دو کاالی  اين  شد تا مشتريان  دو روز اخير موجب يکی

  های  رايزنی  پيکان ن نوشته جهت در گزارشی پيرامون تحوالت تازه در پرونده هسته ای ايرااعتماد ملی
   سه قدرت بزرگ  حاضر جانشين  در حال  و ژاپن ، چين  روسيه  و مثلث  است  شرق  رو به    ايران ای هسته 

 و   ايران  رو نظر مشترک  و از اين  اند  شده  ديپلماتيک در ديد و بازديدهای)  و بريتانيا ، فرانسه آلمان(اروپا 
  .   است ه کشور شرقی س  اين  به غرب

   از قول وزير نيرو از برنامه دولت برای ساخت بيست نيروگاه برق هسته ای خبر داده استآفتاب يزد
 از نشست مطبوعاتی فرمانده نيروی انتظامی تهران خبر داده که برای اعالم برنامه های اين اعتماد

  .نيرو در مبارزه با بدحجابی برپا می شود
 با   را در مبارزه  انتظامی  نيروی  که  گرفت  تصميم  از آن  پس  طاليی امه سردار مرتضیبه نوشته اين روزن
   دريافت  تذکری  مجلس  نمايندگان  برخی  وزير کشور از جانب  دهد که  نشان  و مصمم مظاهر فساد جدی

  .  افزودند  اجتماعی  اوضاع  کنترل کار برفشار خود برای  محافظه  کرد و محافل
   محدوديت  با افزايش  مخالفت کار ضمن  محافظه  جناح  معتدل  از نيروهای  برخی  بر اين خبر افزوده عتمادا

   و خواستار دقت  هشدار داده  در برخورد با جوانان  تند و نسنجيده های  اقدام  به ، نسبت  اجتماعی های
 جديد و   شرايط کار با در نظر گرفتن ظه نومحاف  راديکال های  شدند اما چهره   اجرايی نظر مسئولين

  .  هستند  جوانان  شديدتر بر ظاهر و پوشش  قوا خواستار نظارت  کامل يکدستی
يک روز بعد از برپايی همايشی درباره فلسطين که مهم ترين موضوع آن جلب کمک های مالی برای 

  . نامه هاست دولت حماس بود، همچنان فلسطين اصلی ترين مقاالت و گزارش های روز
همراه با عکسی از انفجار " جوان شهادت طلب از صهيونيست ها انتقام گرفت" با عنوان بزرگ کيهان

روز گذشته در تل آويو گزارشی از اين حادثه را در صدر اخبار خود آورده و در خبری نوشته سنگ مزار 
رای تهران نصب خواهد سامی سليم محمد که در اين عمليات کشته شده روز پنجشنبه در بهشت زه

  .شد
 مصاحبه اين روزنامه را با خالد مشعل رييس دفتر سياسی حماس در صدر اخبار خود آورده و جوان

  . عکسی از وی در زير تصوير آيت اهللا خمينی در صفحه اول خود چاپ کرده است
کر نمی شود، به نوشته اين روزنامه، آقای مشعل با وجود آنکه مشکالت دولت منتخب فلسطينی را من

  . همچنان از مقاومت حرف می زند
 خبر داده که مجلس بررسی اليحه ای را آغاز کرده بازرسی و انگشت نگاری از اتباع آمريکايی در جوان

  .مبادی ورودی کشور را به اجرا می گذارد
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 عکس  همراه با خبر درگذشت پوپک گلدره هنرپيشه سينما و تلويزيون که ديروز اتفاق افتادهمبستگی
  .بزرگی از وی را در باالی صفحه اول خود قرار چاپ کرده است
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