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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
  

  نژاد در نامه به بوش از آمريکا انتقاد کرده استیاحمد
    ٢٠٠۶ مى 9  - ١٣٨۵ ارديبهشت 19شنبه سه 

 نژاد، ی از نامه محمود احمدی ها بخش هايی از خبرگزاری مه، برخ9 سه شنبه، روز:بی بی سی
 .  آمريکا، را منتشر کردندی جورج بوش، رييس جمهوری ايران، برایرييس جمهور

 روز دوشنبه توسط وزير خارجه ايران به سفير سوييس، حافظ منافع اياالت ی نامه هجده صفحه ااين
 ورزيد اما ی آن خودداری دولت ايران از توضيح محتوایان، تسليم شد و گرچه سخنگومتحده در اير

 بين ی هاران نامه را در حل مسايل دو جانبه و بحیکاندوليزا رايس، وزير خارجه اياالت متحده، محتوا
 . تاثير خواندی بیالملل
ه آمريکا قرار دارد و يا  پردازد که مورد توجی نمی منسجم به مسايلی گفت که اين نامه به شکلیو

 . را تغيير دهدی نيست که مسير کنونی مطالبیحاو
 آمريکا رسيده ی نامه به اطالع رييس جمهوری کاخ سفيد نيز اظهار داشته است که محتوایسخنگو
 .است

 ی نژاد نظرات خود را در مورد نظام های احمدی از نامه که انتشار يافته است، آقای اساس بخش هايبر
 ی در برآوردن آرمان های غربی کند که ليبراليسم و دموکراسی غرب ابراز داشته و عنوان میسياس
 . شکست خورده استیبشر
 ايران و آمريکا از ی از اين نامه، که نخستين مکاتبه گزارش شده بين رييسان جمهوری در بخش ديگریو

 خانه ی گناه و ويرانین افراد ب است، از ريخته شدن خو1980زمان قطع روابط دو کشور در آوريل سال 
 را ناممکن دانسته ی آمريکا سخن گفته و ادامه وضعيت کنونی آنان در جهان به دليل سياست هایها

 .است
  آمريکای از سياست منطقه اانتقاد

 را نيز مورد 2001 يازدهم سپتامبر سال ی حمالت انتحاری نژاد برخورد دولت آمريکا با ماجرای احمدیآقا
 . به عراق را محکوم کرده استی قرار داده و حمله نظامیيرخرده گ

 مورد ی مقابله با فقر جهانی توانست برای که در جنگ عراق به کار رفته می گفته است که منابعیو
 دولت آمريکا ی و اقتصادیاستفاده قرار گيرد و افزوده است که اين جنگ باعث تضعيف موقعيت سياس

 .ولت را شدت بخشيده است از اين دیشده و نفرت جهان
 . اين نامه اياالت متحده به دليل حمايت از اسرائيل مورد انتقاد شديد قرار گرفته استدر
 ی در حال حاضر به برنامه های اسالمی حاليکه مهمترين موضوع مورد اختالف اياالت متحده و جمهوردر
 . ورزيده استیاين مساله خوددار نژاد از اشاره مستقيم به ی احمدی ايران ارتباط دارد، آقایاتم
 در خاورميانه به ی و فنی سئوال کرده است که به چه دليل هر نوع دستاورد علمی عين حال، ودر

  شود؟ی عليه اسرائيل تعبير میتهديد
 عصر دوشنبه و صبح ی روزنامه های آمريکا عنوان اصلی نژاد به رييس جمهوری احمدی نامه آقاارسال

 از آنها به طور مفصل به اظهار نظر در باره اين نامه یرا تشکيل داده است که بسيارسه شنبه در ايران 
 .و نتايج آن پرداخته اند

 ميانه رو از ارسال ی در تهران، در حاليکه روزنامه های سی بی گفته فرانسيس هريسون، خبرنگار ببه
 ی جمهوری در سياست خارج عليه ممنوعيت مذاکره با آمريکا و آغاز جديدیاين خبر به عنوان گام

 گرويدن به ی برافار اصولگرا اين اقدام را با دعوت پيامبر اسالم از کی ياد کرده اند، روزنامه هایاسالم
 . نامه شده اندیاسالم مقايسه کرده و خواستار انتشار محتوا

 ی داخلواکنش
 آمريکا را با اهميت ی رييس جمهوری نژاد برای احمدی نيز ارسال نامه آقای اسالمی جمهورمقامات

 .توصيف کرده اند
 از ی ديداری نژاد، که روز سه شنبه تهران را برای احمدی آقا- ايرنا - ايران ی دولتی گزارش خبرگزاربه

 یاين نامه در خصوص حرف ها، ديدگاه ها و نقطه نظرها" ترک کرد، در گفتگو با خبرنگاران گفت یاندونز
 ی از آن رنج مبشريت است که ی برون رفت از مشکالتیو راه ها یملت ايران نسبت به مسايل جهان

 ."برد
 کند که ابتدا به ساکن آن را منتشر ی اقتضا میادب اسالم" گفت ی نامه، وی مورد انتشار محتوادر

 ینکنيم و منتظر هستيم ببينيم عکس العمل مخاطب نامه ما چگونه است و آن وقت تصميم گير
 ." خواهيم کرد
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 ی ايران پخش شد گفت که رييس جمهوری که از رايو دولتی وزير خارجه نيز در سخنان،ی متکمنوچهر
 دارد و راه حل اين مشکالت را در اين نامه مطرح کرده ی در مورد مسايل بين المللیايران نظرات خاص

 .است
 یليل ها نژاد تشخيص داد که در نخستين مرحله، نظرات و تحی احمدی گفته وزير خارجه ايران، آقابه

 آمريکا ی به رييس جمهوری در جهان در نامه ای کنونی کمک به حل بحران هایخود را همراه با راه ها
 .عنوان کند

 ايران نيز در گفتگو با ی و سرپرست مذاکرات هسته ای امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانیعل
 ی در زمينه های مسايل مهمیژاد حاو نی احمدیخبرنگاران در آنکارا، پايتخت ترکيه، گفت که نامه آقا

 قرار گيرد و افزود که متن نامه پس از ی است که بايد به طور دقيق مورد بررسی و بين المللیمنطقه ا
 . گيردی مسير ديپلماتيک، در اختيار رسانه ها قرار میط

 ینژاد برا ی احمدی گويد که انتشار خبر ارسال نامه آقای در تهران می سی بی خبرنگار بهمچنين،
 از مغازه داران بازار ی به خاتمه خصومت بين دو طرف شده و برخیجورج بوش باعث افزايش اميدوار

 ی را که خريداری کاالها، اجناسی و کاهش بهایگفته اند که مشتريان به اميد بهبود شرايط اقتصاد
  . آورندیکرده اند پس م

  
  د وجود نداریدر اين نامه هيچ چيز: آاندوليزا رايس

    ٢٠٠۶ مى 9  - ١٣٨۵ ارديبهشت 19شنبه سه 
 به نژاد ی محمود احمدی  غيرمنتظرهی  آسوشيتدپرس نوشت، آاندوليزا رايس نامهیخبرگزار: ايسنا
 ايران و یي  هستهی جمهور آمريكا را رد آرد و گفت، اين نامه با جديت به مسايل مربوط به برنامه رييس

  .  نداده استیديگر مسايل پاسخ
 آسوشيتدپرس محور نامه محمود یوگو با خبرگزار  آمريكا در گفتی  رايس، وزير امور خارجهدوليزاآان

 ی و مذهبی تاريخ،ی را فلسفاش ی آمريكايیجمهور ايران به جورج بوش، همتا  رييسنژاد، یاحمد
 آه در یايل وجود ندارد و به هيچ وجه به هيچ يك از مسیدر اين نامه هيچ چيز:  آرده و افزودیمعرف

 و مسايل مربوط به یي  هستهی  ميز قرار دارند، از جمله برنامهیالملل بر رو  بينی واقع در جامعه
  . دهد ی روشن پاسخ نمیتروريسم به شكل

 ١٨ يا ١٧ بودن آن است، اين نامه ی اين نامه فلسف ی بهتر باشد بگوييم ويژگآنم یفكر م:  افزودیو
  . تصفحه است و قطعا يك پيشنهاد نيس

 در اين نامه وجود ندارد آه نشان دهد ما در یبگذاريد بسيار روشن بگويم هيچ چيز :  ادامه دادرايس
  .  متفاوت از آنچه قبل از دريافت آن قرار داشتيم، هستيمیمسير
. پردازد یاين نامه به هيچ وجه ملموس نيست و به مسايل نم:  آمريكا همچنين گفتی  امور خارجهوزير
من آن را به عنوان يك .  استی از آن تاريخی و اندآی فلسفیي ور به شكل گسترده مذآی نامه

  . بينم یگشايش نم
 را در پرداختن به ی بر اساس آن گشايشی قرار ندارد آه آسیاين نامه در جايگاه :  ادامه دادیو

 هستيم به  آه ما با آن روبروی از اين دست بيابد و به مسايلی يا هر چيز ديگریي  هستهی مساله
  . دهد ی ملموس پاسخ نمیشكل
 ها ی اين آه ايرانی  دربارهیالملل  بينی ما و جامعه.  در اين جا فقدان ارتباط مشكل نيست : گفترايس

  . ايم  انجام دهند، بسيار روشن بودهیالزم است چه آارهاي
 و آنند ی صحبت مها یا با ايران و همه در دنيها یها، چين  روسها یاروپاي:  آمريكا افزودی  امور خارجهوزير

  . آنند یها ارتباط برقرار م  آنچه الزم است، انجام دهند با آنی درباره
فكر .  آه آنها بايد با آنها صحبت آنند، منحرف شوندی از آسانخواهيم ی نمآنم یفكر م:  ادامه داد یو
  . نيم آنچه الزم است انجام دهند، حفظ آی تمرآز را بر روخواهيم ی مآنم یم

 نكرد، اما تاآيد آرد آه آمريكا مسير خود را در رابطه با یا  نامه اشارهی به طور دقيق به محتوارايس
  . ايران تغيير نخواهد داد

 پردازد، ی ايران میي  هستهی  مسالهی امنيت به بررسی آه شورای افزود آه ممكن است در حالرايس
  .  از مسير خود باشدیالملل  بينی  يا خارج آردن جامعه تغيير موضوع وی برای تالشنژاد ی احمدی نامه
 امنيت اعمال فشار خواهد آرد، اما در اين باره ی شورای  پاسخ سرسختانهی گفت آه آمريكا برارايس
  .  ندادیتوضيح
 وارد آوريم تا بفهمند تمرد مستمرشان از ها ی را بر ايرانیما بايد فشار:  آمريكا گفتی  امور خارجهوزير
  .  به دنبال خواهد داشتی بهايیالملل ستم بينسي

  
   نژاد را منتشر آرد ی از نامه احمدیهاي  رويترز بخشیخبرگزار

    ٢٠٠۶ مى 9  - ١٣٨۵ ارديبهشت 19شنبه سه 
 ی به جرج بوش رئيس جمهوریا  صفحه١٨ یا  ايران در نامهی اسالمیرئيس جمهور:  فارسیخبرگزار

 را یمريكا در بحث سياست خارجه پرداخته است و تحقيقات علم آیآمريكا به تشريح سوءرفتارها
  .  ملت ايران خواندی از حقوق اساسیبخش
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 ی از آن امروز به دست اين خبرگزاریا  رويترز از سازمان ملل، در اين سند آه نسخهی گزارش خبرگزاربه
 اداره امور یبرا مشترك در جهان بايد ی مذهبیها  چنين مطرح شده است آه ارزشیرسيده بطور آل

  .  به آار گرفته شودیسياس
 ی جمهوریا  از برنامه هستهها ی غربی حل آن چه آه نگرانی برای هيچ پيشنهادنژاد ی نامه احمددر

  .  ارايه نشده استشود، ی ايران خوانده میاسالم
 ینون علن آه روز دوشنبه به دست آاخ سفيد رسيده است اما تاآنژاد ی بر اين گزارش، نامه احمدبنا

 ايران در ی دو آشور از زمان انقالب اسالمی جمهوری بوده است آه ميان روساینشده نخستين ارتباط
  .  تاآنون برقرار شده است١٩٧٩سال 
 ی آنونی و تهديدها٢٠٠٣ در اين نامه به قياس تهاجم تحت امر آمريكا به عراق در سال نژاد یاحمد

 آه واشنگتن درباره توجيه جنگ عراق دروغ گفت و اآنون آند یآمريكا عليه ايران پرداخته و تاآيد م
  . آند ی آن را تحمل میپيامدها

به بهانه «:  تاآيد آردنژاد ی نوشته شده، احمدی بر نسخه ترجمه شده اين نامه آه به زبان فارسبنا
شده را   اين فاجعه عظيم هم مردم آشور غاصب و هم آشور اشغال،یوجود تسليحات آشتار جمع

  » . وجود نداشته استیبعدًا معلوم شد آه هيچ تسليحات آشتار جمع. گرفتار آرده است
اما نتيجه چه بود؟ من .  بسيار گفته شدیها در مسئله عراق نيز دروغ«:  ايران تاآيد آردی جمهوررئيس
 دوست ندارد به او دروغ گفته ی نكوهيده است چرا آه آسی ندارم آه دروغ در هر فرهنگیترديد
  » .دشو
ها هزار نفر   آمريكا هزينه داشت و دهیاين جنگ صدها ميليارد دالر برا«:  اين نامه تصريح شده استدر

دستانشان به خون ديگران آغشته گشت و تحت .  را به راه ناصواب انداختی آمريكايیاز نيروها
  » . آنندی آه هر روز خودآشی قرار گرفتند به صورتی شديدی روانیفشارها
 دوم چنين ی همچنين با زير سوال بردن تشكيل اسرائيل در خاورميانه پس از جنگ جهانژادن یاحمد

   توجيه آرد و توضيح داد؟ ی عقلی با استداللتوان یمطرح آرد آه چگونه اين پديده را م
 ی آرد در حالی ابراز شگفتآنند ی با دولت حماس مخالفت می ايران از اين آه چرا برخی جمهوررئيس

  .  برگزيده شده استی دهندگان فلسطينی رایدولت از سوآه اين 
 پرهزينه یها  سپتامبر در آمريكا را زير سوال برد آه بدون اطالع سرويس١١ همچنين حمالت یو

  .  اين آشور انجام شدی و امنيتیاطالعات
مچنان  اين حمله هیها  از جنبهیچرا بسيار«:  ايران در ادامه اين سوال را مطرح آردی جمهوررئيس
اند، به  هايشان عمل نكرده  به مسئوليتی نگهداشته شده و چرا به ما درباره اين آه چه آسانیمخف

  »  گفته نشده است؟یما چيز
 ارايه صلح، امنيت و یآيا ما برا.  ما نظارت دقيق دارندیمردم بر رياست جمهور«:  نژاد افزودیاحمد

 آنها؟ آيا قصد ما ايجاد عدالت است و يا اين آه یبيكار و ی ناامنیايم يا برا  مردم آمدهی برایشكوفاي
 و فقر به سر برند و یخت از مردم را مجبور آنيم آه در سی خاص باشيم و بسياری منافع گروه هایحام

  »  و ثروتمند باشند؟ی قویتعداد اندآ
 و آنيد ی می مسيح پيروی عيسیها از آموزه) بوش (یبه من گفته شده آه جنابعال«:  تصريح آردیو

 شاهد هستيم آه مردم دنيا گرد یا ما بطور فزاينده.  حاآميت حق بر زمين اعتقاد داريدیبه وعده اله
 نيز شما آه آيا پرسم یو اآنون از شما م.  آه خداوند متعال است در حرآت هستندیآانون واحد

   به آنها بپيونديد؟خواهيد یم
  

 ن گزينه اول در برخورد با ايرایديپلماس: بوش
    ٢٠٠۶ مى 9  - ١٣٨۵ ارديبهشت 19شنبه سه 

 حل ی همچنان بهترين راه برای گويد ديپلماسی بوش، رئيس جمهور آمريکا، مجورج:بی  بی سی
 . ايران استی هسته ایمناقشه به وجود آمده بر سر فعاليت ها

 .در برخورد با ايران است' گزينه اول 'ی مه گفته است که ديپلماس9 روز سه شنبه یو
 بوش ی به آقای نژاد، رئيس جمهور ايران، در نامه ای است که يک روز پيشتر محمود احمدی در حالاين

 دولت آمريکا ی ها منتشر شد، به نقد سياست های از آن روز سه شنبه توسط خبرگزاریکه بخش هاي
 . ليبراليسم را شکست خورده دانسته بودی و الگوی غربیدر جهان پرداخته و ايدئولوژ

 ايران و در ی رئيس جمهور ايران به رئيس جمهور آمريکا در ميانه بحران هسته ای نامه از سورسالا
 ی را در رسانه های بسياری که دو کشور سالهاست روابط ديپلماتيک ندارند، واکنش هایشرايط

 یاق است که کاخ سفيد اعالم کرده قصد پاسخ دادن به نامه آی گزارش ها حاکیبرانگيخت، اما برخ
 . نژاد را نداردیاحمد
 وزارت امور خارجه ايران، روز سه شنبه در گفتگو با ی سخنگو،ی است که حميدرضا آصفی در حالاين

اخالق .  کشورش را اعالم کندیبايد صبر کنيم بوش نامه را ببيند و موضع رسم"خبرنگاران اعالم کرد 
 ."ند کند گيرنده نامه ابتدا نظرش را درباره آن بيان کیحکم م

 ايران دانسته و ی ارتباط با مناقشه هسته ای نژادبه جورج بوش را بی نامه محمود احمدی آصفیآقا
 .بوده است' یاتفاق 'یگفته اين همزمان

 رئيس جمهور ايران روز دوشنبه توسط وزير امور خارجه اين کشور به سفير ی هجده صفحه انامه
 .سليم شدسوييس، حافظ منافع اياالت متحده در ايران، ت
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 نژاد نظرات ی احمدی خبرگزاريها انتشار يافته، آقای از اين نامه که توسط برخی اساس بخش هايبر
 ی کند که ليبراليسم و دموکراسی غرب ابراز داشته و عنوان می سياسیخود را در مورد نظام ها

  . شکست خورده استی بشری در برآوردن آرمان هایغرب
  

جامعه جهاني قصد انجام اقدامي  گفت آه آسي در) شنبه سه(گليس امروز ي جديد ان وزير امور خارجه
  .نظامي عليه ايران را ندارد

    ٢٠٠۶ مى 9  - ١٣٨۵ ارديبهشت 19شنبه سه 
از خبرگزاري رويتر، مارگارت بكت، وزير تازه منصوب  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

قصد اين : سي گفت.بي.ديدار با همتايانش در نيويورك به راديو بي س ازي انگليس پ ي امور خارجه شده
اين نيست آه مسير اقدام نظامي را اتخاذ آند، اين حرف، ساده، روشن و   قصد هيچ آس نيست،

  .مستقيم است
همه باور دارند آه ايران بايد : ادامه داد بر اساس اين گزارش، بكت آه جانشين استرا شده است،

. المللي انرژي اتمي پايبندي نشان دهد آژانس بين هاي شوراي حكام ها و خواست  توصيهنسبت به
  .خواهند راهي براي آن بيابند همه مي

آند آه حمله به  نخست وزير انگليس را منعكس مي اين گزارش افزود، اظهارات بكت نظرات توني بلر،
  .يي به ايران مطلقا نامعقول است هستهآه پيشنهاد حمله  ايران را آنار گذاشت و روز گذشته گفت

امور خارجه انگليس نوشت آه بكت روز گذشته  خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز با اشاره به اظهارات وزير
پوشي نكند، احتماال  اش چشم يي ايران از خواست هسته  در نيويورك ادعا آرد آه اگر )دوشنبه(

  .خواهد شد هايي عليه اين آشور اعمال تحريم
خواهند  اما آنچه همه مي. الزم نباشد، نيست  افزود آه آسي خواهان اعمال تحريم در صورتي آهوي

  .جدي است اين است آه تهران تشخيص دهد جامعه جهاني
ي فرانسه نيز پس از ضيافت شام نيويورك  خارجه آسوشيتدپرس افزود آه فيليپ دوست بالزي، وزير امور

ها و معيارهاي بازدارنده در رويارويي با وضعيت ايران مورد  مشوق زاي ا گفت آه در اين نشست مجموعه
  .بحث قرار گرفته است

وزير امور خارجه انگليس در واآنش به : نوشت روزنامه ديلي تلگراف نيز درباره اظهارات ديروز بكت
ير قابل تصور باور دارد آه گزينه نظامي عليه ايران غ) استرا مانند(سواالت مبني بر اينكه آيا او هم 

من قصد ندارم . وگو درباره اقدام نظامي راه بروم آنيد آه در مسير گفت مي شما مرا دعوت: است؟ گفت
  .انجام بدهم اين آار را
راهي آه من براي ابراز آن . آند بيان مي اش و موضعش را به شكل خودش هر آسي عقيده: وي افزود

  .اقدام نظامي اتخاذ آند ام، اين است آه آسي قصد ندارد انتخاب آرده
به سمت وزارت امور خارجه انگليس وارد موضوع  اين گزارش ادامه داد، بكت فقط سه روز پس از رسيدن

ديدار با همتايانش در نشستي آه هدفش يافتن  ديپلماتيك عميقي شده است و براي نخستين
  .نيويورك سفر آرده است رويكردي مشترك در قبال ايران است، به

آمريكا و همتايانش از آلمان، فرانسه، روسيه و  ي اساس اين گزارش، وي گفت آه وزير امور خارجهبر 
سازي را پايان دهد، تبادل نظر  خواهد فعاليت غني از ايران مي ي پيشنهادي آه چين درباره متن قطعنامه

  .اند نكرده
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  
ناشناسي دو عراقي را آه مسووليت  ابع امنيتي عراق به خبرگزاري آلمان اعالم آردند، افراد مسلحمن

  .در نزديكي تكريت ربودند رساندن مواد غذايي به ارتش عراق را بر عهده داشتند،
    ٢٠٠۶ مى 9  - ١٣٨۵ ارديبهشت 19شنبه سه 

اين خبرگزاري، منابع امنيتي عراق اظهار از  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
وادار به پياده شدن از خودرويشان آرده و بعد اقدام به ربودن آنها  افراد مسلح اين دو عراقي را: داشتند
  .اند آرده

يك دستگاه ) شنبه سه(ناشناس صبح امروز  افراد مسلح: در عين حال خبرگزاري شينهوا گزارش داد
گلوله قرار دادند آه طي آن يك عراقي آشته و دو تن ديگر  كريت و آرآوك هدفخودرو را در مسير ميان ت
  .بودند، زخمي شدند آه از اعضاي ارتش عراق

شهر فلوجه در نزديكي بازار الكماليات هنگام آار  چنين چهار فرد مسلح ناشناس صبح امروز در مرآز هم
  .گذاشتن يك بمب در آشته شدند

به مقر نيروهاي گارد ملي عراق در فلوجه حمله  افراد مسلح: گر اعالم آرداين خبرگزاري در خبري دي
  .آوردند آرده و پنج سرباز عراقي را از پاي در

به مقر گارد ملي عراق در نزديكي پل جديدي  صبح امروز چند فرد مسلح: يك مقام پليس فلوجه گفت
  .ته و سه تن به شدت مجروح شدندپنج سرباز عراقي آش واقع در غرب فلوجه حمله آردند آه طي آن
  .و نارنجك استفاده آردند جي.پي.اين مقام افزود افراد مسلح از چندين قبضه آر

هاي فلسطيني موجود در  ميان نمايندگان گروه  متن توافق- چاپ قطر -از سوي ديگر روزنامه الشرق 
  .ها را فاش آرد ن دادن به خشونتنمايندگان جناح صدر بر سر پايا ي البلديات واقع در بغداد و منطقه
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اي مشترك و همكاري  جناح صدر بر تشكيل آميته نمايندگان فلسطيني و: روزنامه الشرق نوشته است
  .عليه نيروهاي آفر در عراق تاآيد آردند

اعالم آرد آه عراق به آشور زنان بيوه تبديل  سازمان رسيدگي به حقوق زنان در عراق در گزارشي
  .شده است

يي از آن به سازمان ملل فرستاده  گزارشي آه نسخه  در اين- چاپ لندن -العربي  ي القدس وزنامهر
ها، آشته شدن آودآان و بي  فقر و تنگدستي خانواده شده، نسبت به وضعيت خطرناك اجتماعي،
ها  يي، حمالت و درگيري ي خشونت هاي طايفه نتيجه سرپرست شدن صدها زن عراقي آه در

  .داده شده است دهند، هشدار  را از دست ميشوهرانشان
  .شود آمارهايي است آه در عراق اعالم مي در اين گزارش آمده است اين آمارها بيسار بيشتر از

آمارهاي ثبت شده در وزارت امور زنان در عراق  دفتر هماهنگي امور انساني سازمان ملل به نقل از
هاي رسمي سه  رپرست در بغداد وجود دارد و براساس آمارس بي  هزار زن300 تنها تعداد  :آورده است

  .توان يافت نيز در تمامي نقاط عراق مي سرپرست ميليون زن عراقي بي
آه بيوه شدن زنان در هر روز موجب آاهش  مياده زهير، رييس انجمن حقوق زنان عراق، معتقد است

چنين اين مساله تاثيرات  هم. ستزنان شده ا ها و جستجوي آار از سوي سطح معيشتي خانواده
هاي خانوادگي و اجتماعي و جان باختن آودآان داشته  بحران زيادي بر سطح زندگي اجتماعي، فقر،

  .است
اش  اشغالگران در بازگرداندن امور در مسير عادي ي آن است آه ي اين امور نشان دهنده همه: وي افزود

ها و تمامي  ي عرب، دولت ال حاضر سازمان ملل، اتحاديهدر ح .اند عاجز مانده و با شكست مواجه شده
  .جهان بايد از خونريزي در عراق جلوگيري آنند هاي بشردوستانه در سازمان

 عراقي از جمله جسد بدون سر يك آودك 11جسد  خبرگزاري رويتر به نقل از پليس عراق گزارش داد آه
  .ف شده استبغداد آش ي دجله واقع در جنوب  ساله در رودخانه10

نشين الصويره،  ديگر نيز در نزديكي شهرك سني  جسد بدون سر9ي پليس عالوه بر اين تعداد،  به گفته
آشف شد آه هفت تن از اين اجساد لباس نيروهاي امنيتي   آيلومتري جنوب شرقي بغداد،40واقع در 

  .را به تن داشتند
  .اند  شده آشته پليس گفت آه ظاهرا اين افراد چهار يا پنج روز پيش

توان  چنين نمي هم. از پشت بسته شده بود هاي تمامي اين قربانيان ي پليس عراق دست به گفته
 22در سامرا در ) ع(زمان انفجار مرقد امام عسگريين  عامالن اين حوادث را شناسايي آرد؛ چرا آه از

  .به شدت افزايش يافته است يي هاي طايفه فوريه ميزان خشونت
 10هاي پليس در مناطق مختلف بغداد  گشتي :احمد عبداهللا، از پليس بغداد نيز بيان داشتسرهنگ 

ي الدوره، در جنوب بغداد، پيدا شده و  در منطقه ها الهويه آشف آردند آه سه تاي آن جسد مجهول
  .آرده است ها اصابت ي آن تيري نيز به سر و سينه

ها را به  اجساد از گوشه و آنار بغداد آرده و آن آوري اين در حال حاضر پليس اقدام به جمع: وي افزود
  .آند منتقل مي هاي آالبدشكافي ها و اتاق سردخانه

آوري آرده  الهويه را آشف و جمع مجهول طي چند ماه گذشته صدها جسد: اين مسوول عراقي افزود
  .است

 سومين نمايشگاه و آنفرانس وزير صنايع اردن ديگر پايگاه اينترنتي ايالف گزارش آرد آه از سوي
 48 شرآت از 1025در مرآز امان با حضور بيش از " العبدلي" ي المللي بازسازي عراق را در منطقه بين

  .آشور جهان افتتاح آرد
ي اين آنفرانس خواهان  سخناني در افتتاحيه رزآار جياوق، وزير آموزش عالي آردستان عراق، طي

معتقدم ما نبايد از درآمدهاي موجود تنها براي : گفت ورش شد وها در آش ي مهارت آمك به توسعه
  .آنيم خريد خودرو و تجهيزات استفاده

هاي  ي آسب مهارت ها در زمينه نمايشگاه آموزش عراقي  هدف از برپايي اين آنفرانس و :وي ادامه داد
هاي  ها و مجازات هايي است آه بتواند آشور را از درگيري بخش تكنولوژيكي به منظور فعال سازي

  .المللي خارج آند بين
تا روز (ي جديد عراق را طي دو روز آينده  آابينه اين در حالي است آه نوري المالكي گفته است

  .معرفي خواهد آرد) پنجشنبه
نخست وزير عراق، در آنفرانس مطبوعاتي در بغداد  ي تلويزيوني الجزيره به نقل از نوري المالكي، شبكه

  .دولت عراق را براي راي اعتماد به پارلمان معرفي خواهد آرد ي جاري،  آه تا آخر هفتهاعالم آرد
دولت جديد عراق :  گفت وزارتي اصلي نهايي شده، هاي وي با تاآيد بر اين آه تقريبا توافق بر سر پست

ارت آشور آه مسوول نظازت بر نيروهاي پليس است و وز يي و حزبي نيست و وزارت يك دولت طايفه
هاي شبه نظامي  دارد، توسط وزراي مستقل آه وابستگي با گروه دفاع آه نظارت بر ارتش را بر عهده

  .تعيين خواهند شد مختلف عراق نداشته باشند،
در حال حاضر : خارجه اشاره آرد و گفت  امور مالكي هم چنين به تاسيس وزارت دولت در وزارت

  .حمل و نقل و بازرگاني است ارت نفت،ها بر سر دستيابي به وز بيشترين رقابت
البته : دولت جديد به آار خواهد بست گفت وي با تاآيد بر اين آه تمام تالشش را براي تشكيل

  .اميدواريم تا اواخر هفته دولت را معرفي آنيم هايي در اين راستا انجام شده آه پيشرفت
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ها  ي بر اين آه اقدام در قبال تروريستمبن نخست وزير عراق در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري
هاي اول دولت خواهد بود و  امنيتي آشور جزو اولويت ي رسيدگي به پرونده: چيست؟ تاآيد آرد
ها و حتي خودروهاي ارتش عراق براي انجام اقدامات  از لباس ها دانيد تروريست همانطور آه مي

هايي مشخص و اقدامات درست  ريزي رنامهآنيم طي ب آنند آه تالش مي مي شان استفاده تروريستي
  .چنين تمامي عامالن اين اقدامات را به شدت مجازات خواهيم آرد هم. بپردازيم به حل اين مساله

تالشمان را براي تامين امنيت به آار ببنديم و در  دهيم آه تمام ما به ملت عراق قول مي: وي ادامه داد
ي ارتش خواهيم داشت و گر چه معتقديم آه تامين  رتبه  عاليافسران اين رابطه به زودي مالقاتي با

هاي سياسي در  ماست؛ اما اميدواريم آه ملت عراق و هم چنين تمامي گروه ي اصلي امنيت وظيفه
  .هاي الزم را داشته باشند همكاري اين باره

هاي  ، جزو اولويتاداري و خدمت رساني به مردم بررسي اوضاع امنيتي، مبارزه با فساد: مالكي افزود
  .ها ممكن نيست ي اين خدمات تا زمان حضور تروريست البته ارايه رود آه آاري دولت جديد به شمار مي

قصد دارم در اين ديدار توانايي افراد را سنجيده و  :وي با اشاره به مالقات خود با افسران ارتش گفت
در اينجا بايد عرض آنم آه . فاع انتخاب آنمهاي وزارت آشور و د پست طي آن افراد با آفايتي را براي

هاي وزارتي وجود ندارد؛ چرا آه دولت ما  هيچ عراقي براي به عهده گرفتن پست هيچ خط قرمزي براي
  .يي و حزبي نيست و از آن ملت عراق است طايفه يك دولت

اقي اشاره آرد و براي انحالل شبه نظاميان عر هاي سياسي نخست وزير عراق در ادامه به توافق گروه
تا با در نظر گرفتن ساز و آارهاي مشخص به حل اين  آنيم به موجب اين توافقات سعي مي: گفت

  .مساله بپردازيم
هاي آنها است  آفايت و توانايي افراد بر اساس ويژگي ها عالوه بر تعيين وزراي وزارتخانه: وي اشاره آرد

  .آه در انتخابات اخير تاييد شدند
مقام آگاه عراقي اعالم آرده بود آه معرفي  الكي در حالي بيان شد آه پيش از اين يكاظهارات م

  .ي آينده موآول شده است هفته ي جديد عراق به تاخير افتاده و به آابينه
آينده موآول خواهد شد آه احتماال در چهارمين  ي ي جديد به هفته اعالم نهايي آابينه: وي گفته بود

  .شود اق مطرح ميي پارلمان عر جلسه
در نشست اخير  : ي شيعه تاآيد آرد يكپارچه ي فهرست ائتالف از سوي ديگر، بهاء االعرجي نماينده

ي توافق عراق به عنوان معاون نخست وزير و برهم  جبهه احزاب عراقي، با نامزدي سالم الزوبعي عضو
  .زير امور خارجه توافق شدپست و هوشيار زيباري براي پست و صالح از فهرست آردها براي همين

هاي  تعيين نامزد پست : گفت، خاطرنشان آرد مي ي خبري العراقيه سخن وگو با شبكه وي آه در گفت
ي شيعه است و پست وزارت دفاع نيز بر  فهرست ائتالف يكپارچه ي وزارت آشور، دارايي و برق برعهده

  .سابق عراق خواهد بودرياست اياد عالوي نخست وزير  ي فهرست العراقيه به عهده
شود، زيرا مالكي بايد فرصت آافي جهت  نمي دولت جديد طي اين هفته اعالم: االعرجي عنوان داشت

رود  وزارتي داشته باشد و به همين دليل انتظار مي هاي بررسي نامزدهاي معرفي شده براي پست
  .ي آينده موآول شود به هفته اعالم دولت جديد با يك هفته تاخير

در صورتي آه با : در جمع خبرنگاران اظهار داشت ي توافق عراق، ز سوي ديگر، خلف العليان عضو جبهها
پست وزارت دفاع موافقت نشود، به طور آامل از روند سياسي  نامزدي يكي از اعضاي اين جبهه براي

  .گيري خواهد آرد آناره
در صورت عدم موافقت با نامزدهايشان براي هستند   عضو اين جبهه در پارلمان عراق آماده44: وي افزود

  .آنند پست وزارت دفاع استعفاي خود را اعالم
عادل عبدالمهدي معاون : نيز گزارش داد - ي عربي  چاپ امارات متحده-ي دارالخليج  روزنامه
و هاي وزارتي در دولت جديد را به پايان رسانده  پست جمهور عراق، تاآيد آرده آه مالكي توزيع رييس

  .معرفي خواهد آرد ي خود را طي روزهاي آينده آابينه
  .مالكي جهت تشكيل دولت جديد آامال باز است ها، راه براي بعد از پايان توزيع پست: وي افزود

هاي  احزاب عراقي توافق آردند آه پست: آورده است ي خبر خود به نقل از منابع عراقي الخليج در ادامه
ريزي به فهرست ائتالف يكپارچه شيعه، وزارت امور خارجه به  برنامه ي ووزارت آشور، نفت، داراي

  .ي توافق عراق اعطا شود آردستان عراق و وزارت دفاع به جبهه فهرست ائتالف
سياسي عراق روز دوشنبه نشستي را در منزل جالل  خبرگزاري عراق نيز گزارش داد، نمايندگان احزاب

  .آردند جمهور عراق برگزار طالباني رييس
بررسي مسايل مربوط به تشكيل دولت جديد  منابع آگاه عراقي تاآيد آردند آه اين نشست با هدف

  .برگزار شد
ي شيعه براي  ي فهرست ائتالف يكپارچه جانبه ي هفت چنين از برگزاري نشست آميته اين منابع هم
  .خبر دادند هاي وزارتي مربوط به اين فهرست بررسي پست
) پارلمان(حاجم الحسني رييس سابق مجمع ملي  رود  انتظار مي :چنين اعالم آرد اق همخبرگزاري عر

  .نامزد احراز پست وزارت دفاع معرفي شود عراق و عضو فهرست العراقيه به عنوان
ي شيعه  داوود دو عضو فهرست ائتالف يكپارچه چنان آه احتمال نامزدي بيان جبر صوالغ و قاسم هم

  .شور وجود داردبراي پست وزارت آ
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آنفرانس : هاي عربي و مصري گزارش داد ديپلمات ي الشرق االوسط به نقل از در همين حال، روزنامه
 و بعد از تشكيل دولت جديد اين آشور در بغداد برگزار  )خرداد 21-22( ژوئن 12 و 11آشتي ملي عراق 

  .خواهد شد
ي  ي دبيرآل اتحاديه ي ويژه ن اسماعيل، نمايندهعثما مصطفي: ي چاپ لندن در ادامه نوشت اين روزنامه

  .شود ي اول ژوئن برگزار مي داشت آه آنفرانس مذآور هفته عرب در عراق اواخر فوريه اظهار
ي  وگوي تلفني با عمرو موسي دبير آل اتحاديه گفت جمهور عراق در از سوي ديگر، جالل طالباني رييس

  .رگزاري آنفرانس آشتي ملي تشكر آردب عرب از نقش و تالش اين اتحاديه براي
  .عراق پرداخت وگو به بررسي روند سياسي فعلي در وي در اين گفت

  .نيروهايش را در عراق باقي خواهد گذاشت  انگليس هم چنان :وزير دفاع انگليس نيز اعالم آرد
 برابر پارلمان اش در جديد انگليس طي سخنراني دس براون، وزير دفاع: خبرگزاري سوريه گزارش داد

ها داشته باشند،  ها نياز به حضور آن دولت عراق بخواهد و عراقي  نيروهاي انگليسي تا زماني آه :گفت
  .ماند و به مسووليت خود ادامه خواهند داد در عراقي باقي خواهند

راق با بصره، نيروهاي انگليسي و نيروهاي امنيتي ع بعد از سقوط هليكوپتر نظامي در : وي تاآيد آرد
  .آردند، روبرو شدند ها حمله مي خمپاره به آن ها آه با سنگ و تفنگ و حمالت عراقي

ي ناامن  اين مساله آه اين حادثه نشان دهنده فرماندهان ارشد انگليسي با: براون خاطرنشان آرد
  .بودن جنوب عراق است، موافق نيستند

  .ددار تحقيقات درخصوص سقوط هليكوپتر ادامه: وي افزود
) شنبه سه(ي جنوبي از امروز   آره :آرد ي جنوبي نيز اعالم از سوي ديگر يك مسوول نظامي آره

  .آند خود را از عراق آغاز مي ي  تن از نيروهاي باقي مانده1000نشيني عقب 
هاي مردمي در آره  مستقر ساخت و به رغم مخالفت  در عراق2004 نيرو را در سال 3600ي جنوبي  آره
  .يكا همكاري آردبا آمر

آند، عنوان داشت عمليات  فعاليت مي ي جنوبي اين مسوول آه در ستاد مشترك ارتش آره
  .شود مي نشيني هزار سرباز تا پايان سال جاري تكميل عقب

اربيل واقع در شمال عراق مستقر هستند و تاآنون  ي ي جنوبي در منطقه  نيروهاي آره :اين مقام گفت
  اند تلفات جاني نداشته

در صورتي آه با : در جمع خبرنگاران اظهار داشت ي توافق عراق، از سوي ديگر، خلف العليان عضو جبهه
پست وزارت دفاع موافقت نشود، به طور آامل از روند سياسي  نامزدي يكي از اعضاي اين جبهه براي

  .گيري خواهد آرد آناره
هستند در صورت عدم موافقت با نامزدهايشان براي   عضو اين جبهه در پارلمان عراق آماده44: وي افزود

  .آنند پست وزارت دفاع استعفاي خود را اعالم
احزاب عراقي توافق آردند آه : عراقي آورده است ي الخليج نيز در خبري به نقل از منابع روزنامه
ارت امور خارجه ريزي به فهرست ائتالف يكپارچه شيعه، وز برنامه هاي وزارت آشور، نفت، دارايي و پست

  .ي توافق عراق اعطا شود آردستان عراق و وزارت دفاع به جبهه به فهرست ائتالف
سياسي عراق روز دوشنبه نشستي را در منزل جالل  خبرگزاري عراق نيز گزارش داد، نمايندگان احزاب

  .آردند جمهور عراق برگزار طالباني رييس
بررسي مسايل مربوط به تشكيل دولت جديد  ت با هدفمنابع آگاه عراقي تاآيد آردند آه اين نشس

  .برگزار شد
ي شيعه براي  ي فهرست ائتالف يكپارچه جانبه ي هفت چنين از برگزاري نشست آميته اين منابع هم
  .خبر دادند هاي وزارتي مربوط به اين فهرست بررسي پست

) پارلمان( رييس سابق مجمع ملي حاجم الحسني رود  انتظار مي :چنين اعالم آرد خبرگزاري عراق هم
  .نامزد احراز پست وزارت دفاع معرفي شود عراق و عضو فهرست العراقيه به عنوان

ي شيعه  داوود دو عضو فهرست ائتالف يكپارچه چنان آه احتمال نامزدي بيان جبر صوالغ و قاسم هم
  .براي پست وزارت آشور وجود دارد

آنفرانس : هاي عربي و مصري گزارش داد ديپلمات وسط به نقل ازي الشرق اال در همين حال، روزنامه
 و بعد از تشكيل دولت جديد اين آشور در بغداد برگزار  )خرداد 21-22( ژوئن 12 و 11آشتي ملي عراق 

  .خواهد شد
ي  ي دبيرآل اتحاديه ي ويژه عثمان اسماعيل، نماينده مصطفي: ي چاپ لندن در ادامه نوشت اين روزنامه

  .شود ي اول ژوئن برگزار مي داشت آه آنفرانس مذآور هفته  در عراق اواخر فوريه اظهارعرب
ي  وگوي تلفني با عمرو موسي دبير آل اتحاديه گفت جمهور عراق در از سوي ديگر، جالل طالباني رييس

  .برگزاري آنفرانس آشتي ملي تشكر آرد عرب از نقش و تالش اين اتحاديه براي
  .عراق پرداخت وگو به بررسي روند سياسي فعلي در وي در اين گفت

  .ديكتاتوري صدام قدرداني آرد طالباني ضمن تقدير از جعفري، از مبارزات وي عليه
ابراهيم جعفري نخست وزير سابق عراق و اعضاي  جالل طالباني رييس جمهور عراق، در مراسم توديع

سي، روساي احزاب پارلماني، نمايندگان پارلمان، رهبران سيا اش آه با حضور تعداد زيادي از آابينه
 از  زاد سفير آمريكا برگزار شد، خارجي در عراق از جمله زلماي خليل سفرا و نمايندگان آشورهاي

  .اقداماتش در دولت عراق و مبارزاتش عليه نظام ديكتاتوري صدام قدرداني آرد جعفري به دليل
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ها و مبارزات  ي تالش فردي ديگر مانع از ادامه ن مسووليت به واگذاري اي :چنين خاطرنشان آرد وي هم
  .شد جعفري براي پيروزي آامل عراق نخواهد

مردم عراق از : براي آزادي عراق دانست و افزود طالباني، جعفري را مبارزي در صف اول مبارزات مردمي
  .عراق تقدير خواهند آرددموآراسي و برقراري امنيت و ثبات در  هاي هاي وي جهت تحكيم ارزش تالش

عراق را بهترين جانشين براي جعفري توصيف  وي در پايان سخنانش نوري المالكي نخست وزير جديد
  .آرد

ي عرب،  تلفني با عمرو موسي دبير آل اتحاديه طالباني طي تماس: خبرگزاري عراق نيز گزارش داد
  .ملي اعالم آرد موافقت خود را با برگزاري آنفرانس آشتي

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

   ارديبهشت19:  تهرانیمرور روزنامه ها
    ٢٠٠۶ مى 9  - ١٣٨۵ ارديبهشت 19شنبه سه 

روزنامه های امروز صبح تهران عنوان های اصلی خود را به انعکاس خبر نامه ای اختصاص :بی بی سی
ئي خود فرستاده است و در گزارش های ديگر نيز داده اند که رييس جمهوری ايران برای همتای آمريکا

به ادامه مباحث مربوط به پرونده هسته ای، خبر تظاهرات دانشگاهی در تبريز و وقوع انفجارهايی در 
  . کرمانشاه پرداخته اند

 نوشته سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته خبر مهمی که قرار کيهانروزنامه 
ی اعالم کند، آغاز نگارش نامه به سران کشورها بود که نخستين آن خطاب به رييس بود رييس جمهور

  . جمهوری آمريکا نوشته شد و اگر خبر مهم ديگری باشد، خود ايشان خواهد گفت
 روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی همراه با انعکاس خبر ارسال نامه احمدی نژاد برای رييس ايران

ی کامل آن انتشار نيافته، از واکنش وسيع به اين نامه در سطح جهانی نوشته جمهوری آمريکا که محتوا
و در سرمقاله خود آن را هوشمندانه خوانده و اظهار داشته که اين اتمام حجتی است به سران تمام 

  دنيا اما 
فس  هم در مقاله ای با تاکيد بر اين که ايران از مواضع خود عقب نشينی نمی کند نجام جمروزنامه 

  . ارسال چنين نامه ای را نشانه عالقه مندی ايران به گفتگو دانسته است
 نوشته وزرای جوان با عنوان تماس مستقيم با آمريکا از نامه آقای احمدی نژاد خبر داده است و اعتماد
 شب گذشته در حالی در نيويورک گردهم جمع شدند که خبر نامه محمود احمدی نژاد به ۵+١خارجه 

  . اين نشست را تحت الشعاع خود قرار داده بودجرج بوش
 به نقل از يک خبرگزاری از سنگاپور خبر از کاهش بهای نفت در معامالت بازارهای آسيايی داده و کيهان

  . علت آن را هم نامه احمدی نژاد به رييس جمهوری آمريکا اعالم کرده است
دو آمريکايی صلح طلب به ايران خبر  با عنوان سفر مشکوک از سفر بيست و رسالتدر همين حال 

داده و نوشته در آستانه صدور قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل گروهی از آمريکاييان صلح طلب 
  .عازم ايران شدند تا از نزديک با مردم ايران و آداب و رسوم آنها آشنا شوند

ی منطقه در اهداف اقتصادی  خبر داده که فرمانده نيروی هوايی سپاه گفته امروز تحوالت سياسجوان
دشمن تاثير گذاشته و دشمن در محيط درونی خود با توجه به ترسيم اهداف سياسی اش دچار يک 
  . اختالف اقتصادی شده است و در تنظيم موقعيت اقتصادی با هدف سياسی ناتوان نشان می دهد

سيج با توجه به وقايع رخ  سردار سالمی در جمع فرماندهان نيروی مقاومت بجوانبه گزارش روزنامه 
داده در حزب حاکم در انگليس، تظاهرات پی درپی در فرانسه و اعتراضات مردمی آمريکا به افول دشمن 

اين افول قابل درک است و ما نيز در حال اوج گيری هستيم که برای : در عصر کنونی اشاره کرد و گفت
  .فرصت خوب استفاده کنيمرسيدن به قله، فاصله چندانی هم نداريم؛ بايد از اين 

 در سرمقاله های خود از نمايندگان مجلس که در نامه ای به جمهوری اسالمی و کيهانروزنامه های 
کوفی عنان تهديد کرده اند که در صورت صدور قطعنامه تندی از سوی شورای امنيت از دولت خواهند 

  . خواست که از معاهده ان پی تی خارج شود انتقاد کرده اند
  .  نوشته اين روزنامه ها اصال عضويت در ان پی تی اجباری نيستبه

 نوشته استاندار سيستان و بلوچستان افزايش تعداد اعضای خانوارها در ميان برخی از ايرانروزنامه 
خانواده ای در اين استان زندگی : خانواده های اين استان را عامل معضالت اجتماعی دانسته و گفته

  .  نفر است۴۴رزندانش می کند که شمار ف
 حبيب اهللا دهمرده استاندار اين استان که مدتی است به جهت ناامنی و ايرانبه نوشته روزنامه 

گروگانگيری خبر ساز شده است در جمع دانشجويان گفته اين تعداد فرزند چگونه تربيت می شوند، آيا 
  رور شوند؟ نبايد انتظار داشته باشيم که از بين همين افراد چند نفرشان ش

 نوشته پخش شايعاتی مبنی بر عفو عمومی دارندگان سالح های غيرمجاز جمهوری اسالمیروزنامه 
در سطح استان سيستان و بلوچستان و متعاقب آن تهيه و خريداری بی رويه سالح و مهمات توسط 

 را تکذيب و به افراد غيرمجاز، نيروی انتظامی استان را وادار کرده با صدور اطالعيه ای اين موضوع
  . دارندگان اين گونه سالح ها هشدار دهد

به نوشته اين روزنامه معاون سياسی امنيتی استانداری سيستان و بلوچستان اخيرا گفته است 
فراوانی سالح های در دسترس مردم و عدم توفيق مطلوب خلع سالح در گذشته، زمينه ای برای 

www.iran-archive.com 



متعددی تشکيل شده که با استفاده از سالح ، انواع جرايم ناامنی در استان ايجاد کرده و هسته های 
  .مسلحانه را انجام می دهند

 از انفجار دو بمب صوتی در کرمانشاه خبر داده و نوشته يکی از اين انفجارها در برابر همببستگی
ی فرمانداری و ديگری در برابر اداره بازرسی رخ داده اما در هيچ کدام کسی کشته نشده تنها عده ا

  .مجروح شده اند
   اقدامات  به  سهند تبريز در اعتراض  صنعتی  دانشگاه  از دانشجويان  صدها تن  که  خبر داده اعتماد ملی

 و   زده آميزی  اعتراض   تجمع  به  دست  دانشگاه  در اين  صنفی  و مشکالت  نظامی  شبه  تشکل اخير يک
  . د کرد را آغاز خواهن  نامحدودی  کردند تحصن اعالم
   شبه  تشکل  آفرينی  تشنج  آنچه  به  اعتراض  ضمن  دانشجويان  تحصن  اين روزنامه در اين  گزارش به

  . خود نيز شدند  صنفی  ناميدند، پيگير مطالبات  در دانشگاه نظامی
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