
  ٢٠٠۶ مى ٢9  - ١٣٨۵خرداد  8 شنبهدو ) 802(بولتن خبري ايران نبرد
http://www.iran-nabard.com  

   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
  

ي  يي با مقامات آشورمان مرحله هسته هاي وگو با ورود هياتي عالي رتبه از روسيه براي انجام گفت
  .است يي آشورمان در حال آغاز موضوع هستهجديدي در 

  ٢٠٠۶ مى ٢8  - ١٣٨۵خرداد  7 شنبهیک
ارايه «ي يك مقام مسوول اين هيات روسي  به گفته ، بنا)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 با سازي اورانيوم در خاك روسيه و ازسرگيري مذاآره ايران غني هاي اروپا به ايران با آنسرسيوم مشوق
  .قرار داده است» وگوها محورهاي اين گفت سه آشور اروپايي

علي الريجاني، دبيران شوراي عالي امنيت ملي  اين مقام مسوول با اشاره به ديدار ايگور ايوانف و
ها در پيشنهاد  هاي آه اروپايي ها و تنبيه ي مشوق مساله :روسيه و ايران به خبرنگار ايسنا گفت

سازي اورانيوم در خاك اين آشور  اند و طرح روسيه براي آنسرسيوم غني گنجانده انشان به اير احتمالي
  .مورد بحث در اين مذاآرات بوده است از موارد

بازار داغي پيدا آند، چرا آه قرار است اآمل  يي در تهران رسد پيگيري ديپلماسي هسته به نظر مي
 خردادماه ديداري رسمي را از ايران 11 و 10آنفرانس اسالمي  الدين احسان اوغلو، دبيرآل سازمان

ي نقش احتمالي اين سازمان در جلوگيري از رويارويي ميان ايران و آمريكا بر  درباره داشته باشد و در آن
  .وگو آند هاي ايراني گفت يي تهران با مقام موضوع هسته سر

رود  يران است و انتظار مييي ا برنامه هسته حل ديپلماتيك سازمان آنفرانس اسالمي خواهان راه
  .ي جهاني ترغيب آند آشورمان را به همكاري آامل با جامعه هايش با ايران، احسان اوغلو در تماس
يي ايران  ي هسته تعهد قصد دارند از برنامه ي عدم رسد، وزيران امور خارجه از سوي ديگر خبر مي

  .حمايت آنند
ي  آشور عضو جنبش عدم تعهد اميدوارند بيانيه 114 ي ارجهوزيران امور خ: خبرگزاري آيودو گزارش داد

ي آشورها حق تحقيق، توليد و  گويد همه يي ايران صادر آنند آه مي هسته ي ي مساله اي را درباره ويژه
  .آميز را دارا هستند يي براي اهداف صلح انرژي هسته استفاده از
ي  را درباره» طرفانه متوازن و بي«رويكردي  نويس اين بيانيه آمده است آه جنبش عدم تعهد در پيش
آميز اين  يي صلح تهديدها به حمله به تاسيسات هسته يي ايران خواستار است و ي هسته مساله

  .آند آشور را محكوم مي
يي ايران تحت نظارت آژانس  هاي هسته فعاليت رود اين بيانيه با گفتن اين مطلب آه انتظار مي

گويد   مي نويس اين بيانيه پيش. يي تهران دفاع آند هسته ي  است، از برنامهالمللي انرژي اتمي بين
هاي آژانس شامل جاي هيچ گونه نگراني را  آميز تحت پادمان اهداف صلح يي براي هرگونه فعاليت هسته

  .گذارد باقي نمي
للي انرژي اتمي حل الم بايد در چارچوب آژانس بين يي ايران ي هسته آند آه مساله اين بيانيه تاآيد مي

  .در اين باره تحت فشار بگذارند يا در فعاليتش دخالت آنند و فصل شود و آشورها نبايد آژانس را
خواهد آه با آژانس  تعهد همچنين از ايران مي ي جنبش عدم در همين حال بر اساس اين گزارش، بيانيه

  .همكاري آند
. ي اسالمي نيز در حال افزايش است نزد جامعه انيي اير هاي هسته در همين حال، حمايت از فعاليت

يي  ي هسته ي عرب با تاآيد بر حق ايران در داشتن برنامه اتحاديه در همين رابطه عمرو موسي، دبيرآل
يي ايران اهداف نظامي دارد، به دست  شواهد معتبري آه ثابت آند برنامه هسته گفت، تاآنون هيچ

  .يي غير نظامي داشته باشد رد برنامه هستهايران حق دا: است و افزود نيامده
آميز  يي صلح ايران براي استفاده از انرژي هسته اسامه الباز، مشاور سياسي حسني مبارك نيز از حق

  .عليه اين آشور بايد خودداري شود دفاع آرده و گفت آه از اعمال تحريم
  .ي آشور به نفت توسعه يافته استآاهش اتكا يي ايران براي توليد برق و وي گفت آه برنامه هسته

جداگانه هم تمايل بيشتري براي ورود به بحث  از سوي ديگر، آشورهاي اروپايي به عنوان واحدهاي
ي ايتاليا در  پاسكال تراچينو، سخنگوي وزارت امور خارجه براي مثال،. اند يي ايران پيدا آرده هسته

آند براي ايتاليا مشارآت در  ور احساس ميي آش وزير امور خارجه نشستي خبري اعالم آرد آه
  .يي ايران اهميت دارد ي هسته برنامه مذاآرات بر سر

در همين . در شوراي امنيت هم ادامه دارد ي حق وتو در همين حال، رايزني ميان آشورهاي دارنده
  .ن مذاآره آردنديي ايرا تماسي تلفني درباره مساله هسته ي چين و آمريكا در راستا، وزيران امور خارجه

ي چين و آاندوليزا رايس، همتاي  وزير امور خارجه وزارت امور خارجه چين اعالم آرد، لي ژائو شينگ،
يي ايران از طريق  ي هسته در خصوص حل مساله اش شنبه شب در تماسي تلفني آمريكايي
  .وگو آردند هاي ديپلماتيك گفت تماس
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اعالم کرد، سرگئي الوروف در تماس تلفني با  (يکشنبه (چنين وزارت امور خارجه روسيه امروز هم
  .وگو کرد ايران گفت يي کاندوليزا رايس درباره مساله هسته

ي روسيه بدون اشاره به جزييات بيشتر افزود آه  خارجه خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد، وزارت امور
زير امور خارجه آمريکا شنبه شب درباره ي روسيه و کاندوليزا رايس، و خارجه سرگئي الوروف، وزير امور

  .يي ايران با يکديگر مذاکره کردند ي هسته ديپلماتيک براي حل مساله هاي تالش
دبير شوراي امنيت ملي روسيه به تهران صورت  اين گفتگوي تلفني يک روز پس از ورود ايگور ايوانف،

جمله مشوق هاي پيشنهادي اروپا به يي ايران از  هسته ي وگو درباره مساله گرفت که با هدف گفت
  .تهران سفر کرده است

ي پنج عضو  رتبه هاي عالي در نشست ديپلمات ي جاري بر اساس اين گزارش، الوروف و رايس در هفته
هاي پيشنهادي اروپا به ايران تصميم گيري خواهند  مشوق دايم شوراي امنيت و آلمان آه در آن درباره

  .کرد هندشد، با يكديگر ديدار خوا
  

 : قرار گرفت دي مورد تاکوانفی و ایجانی الریدارهایدر د
 رانی ای پرونده هسته ای براکيپلماتی و دیاسي راه حل سکی به یابيدست
  ٢٠٠۶ مى ٢8  - ١٣٨۵خرداد  7 شنبهیک

 یجانی الری علی به سرپرستیرانی ااتي و هوانفی اگوری ای به سرپرستی روساتي و عصر امروز، هصبح
 . دور مذاکره داشتند2عا مجمو
 مذاکرات مسائل نی در ا،ی ملتي امنی عالی شورارخانهيبه نقل از دب" مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 قرار دارد از جمله مسائل رانی و اهيگوناگون دوجانبه و چند جانبه که مورد توجه و اهتمام دو کشور روس
 ی و صنعتی تجار،ی اقتصادی هانهيور در زم و گسترش روابط دو کشرانی ای برنامه هسته ا،یمنطقه ا

 . قرار گرفتیمورد بحث و بررس
 حل مسئله ی در مورد چگونگني دو طرف انجام شد و طرفني بی شفاف و دوستانه ای وگوهاگفت

 . تبادل نظر کردندرانی ایهسته ا
 قرار دي تاک موضوع را موردنی ای براکيپلماتی و دیاسي راه حل سکی به یابي دستی تالش برانيطرف
 .دادند
 نهي زمنی دو کشور در ای ملتي امنی عالی شوراراني گرفتند مذاکرات خود را در سطح دبمي تصمنيطرف
 . مورد توجه دو طرف ادامه دهندی هانهي زمریو سا
 ی عالی شورارخانهي که صبح امروز در دبیجانی و الروانفی، دور اول مذاکرات ا" مهر" گزارش خبرنگار به
 و دوطرف مذاکرات خود را بعد ازظهر امروز در دي برگزار شد سه ساعت  به طول انجامیمل تيامن

 .  کردندلي دو ساعته تکمینشست
 تهران را به مقصد گری دی همراه که بامداد امروز وارد تهران شده بودند تا ساعتاتي و هوانفی اگوریا

  . کنندیمسکو ترک م
  

  هاي موثر در آينده عراق و نيرو رويدادهاي عراق ،دولت آينده
  

  واگذارى امنيت عراق به عراقى ها
  ٢٠٠۶ مى ٢9  - ١٣٨۵خرداد  8 شنبهدو

ديروز نورى المالكى نخست وزير عراق نتوانست وزراى دفاع و آشور خود را :  شرقگروه بين الملل
گرچه .  بوددليل اين امر عدم توافق گروه هاى عراقى بر سر نامزدهاى پيشنهادى المالكى. معرفى آند

به دليل فضاى موجود در پارلمان، المالكى نامزدهاى پيشنهادى خود را معرفى نكرد اما برخى خبرهاى 
پراآنده از احتمال معرفى نصر العامرى عضو ائتالف يكپارچه شيعيان براى پست وزارت آشور و براءنجيب 

تاآيد دارد آه اين دو پست نخست وزير عراق . براى پست وزارت دفاع سخن مى گفت) سنى(الربيعى 
مهم بايد در اختيار افراد مستقلى باشند آه فارغ از گرايش هاى گروهى، همه بر سر آنها توافق داشته 

ما اميدواريم طى سه روز : ديروز بهاءاالعرجى با اعالم اينكه اين وزرا معرفى نخواهند شد گفت. باشند
ل طالبانى رئيس جمهور عراق به همراه زلماى خليل زاد در يك تحول ديگر جال. آينده اين آار انجام شود

سفير واشينگتن در اين آشور طى يك آنفرانس مطبوعاتى مشترك بر ضرورت معرفى هر چه سريع تر 
رئيس جمهورى عراق توضيح داد آه ديدگاه ها و نظرات گروه هاى مختلف درباره . اين وزرا تاآيد آردند

هرگونه وابستگى سياسى به احزاب يا شبه نظاميان به عنوان وزيران تعيين افراد مستقل و به دور از 
از سوى ديگر سفير آمريكا در عراق با بيان اين مطلب آه عراق در وضعيت . دفاع و آشور، مشترك است

اين امر مى طلبد آه وزراى قدرتمند و شايسته انتخاب : امنيتى ويژه اى به سر مى برد اظهار داشت
نه آشور و دفاع از وزارتخانه هاى مهم آابينه المالكى است آه توافق شده است يكى دو وزارتخا. شوند

در صورت تحقق اين هدف تعادلى نسبى در . از آنها به شيعيان و ديگرى به اهل تسنن واگذار شود
آابينه المالكى به وجود خواهد آمد و انتظار مى رود آه وى بتواند به وعده هاى خود مبنى بر مهار 

  .نت ها جامه عمل بپوشاندخشو
  واگذارى امنيت • 

روز شنبه يك نظامى ارشد آمريكايى گفت تا اواخر تابستان امسال اداره امنيت برخى استان ها در 
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس اين مقام آمريكايى . عراق به نيروهاى اين آشور واگذار خواهد شد
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مى تواند امنيت برخى از استان ها را به عراقى ها واگذار آند اما هر چند آمريكا تا پايان تابستان : افزود
وى بهترين گمانه زمانى درباره . تا پيش از پايان سال، امنيت بغداد به عراقى ها واگذار نخواهد شد

پيش از اين نورى المالكى نيز . سپردن امنيت بغداد به عراقى ها را پايان سال جارى ميالدى عنوان آرد
  .ندى نيروهاى عراقى و تحويل گرفتن مسئوليت امنيت در برخى استان ها خبر داده بوداز توانم

شبكه خبرى الجزيره نيز به نقل از همين مقام ارشد آمريكايى گفت طى سه ماه آينده استان هاى 
نجف و آربال تحت تصرف آامل پليس عراق خواهند بود و احتمال دارد بابل و بغداد هم تا ماه دسامبر 

وى در همان حال يادآور شد آه مسئولين استان ها مى توانند در صورت . ين شرايطى را پيدا آنندچن
از سوى ديگر . آنند و ما براى آمك به آنها آماده هستيم] آمريكايى يا عراقى[نياز درخواست نيرو 

ينده به انگلستان اعالم آرده است آه قصد دارد يكى از چهار استان تحت آنترل خود را طى ماه آ
تعيين هر چه سريع تر وزراى آشور و دفاع عراق از اين جهت اهميت بيشترى پيدا . عراقى ها واگذار آند

در يك . مى آند آه اين دو وزارتخانه بايد نيروهاى خود را براى جايگزينى نيروهاى خارجى آماده سازند
زندان هاى عراق و نيز نيروهاى تحول ديگر ديروز جالل طالبانى خواستار آزادى تمامى زندانيان در 

اين تصميم شوراى رياست جمهورى : وى افزود. چندمليتى شد آه هنوز جرم شان ثابت نشده است
ما قبًال بر سر اين مسئله به اجماع رسيده ايم و از نيروهاى ائتالف و دولت عراق مى خواهيم تا . است

روزهاى گذشته عراق شاهد آاهش درگيرى . نندتمام زندانيانى را آه جرم شان به اثبات نرسيده آزاد آ
در همين .  زخمى بر جاى گذاشت٢٢ديروز انفجار دو بمب در بغداد سه آشته و . ها و انفجارها بود

رابطه گروه القاعده نيز با انتشار بيانيه اى آه صحت آن را نمى توان تاييد آرد مسئوليت سرنگون آردن 
در اين حادثه دو تفنگدار دريايى آمريكا آشته . بار را بر عهده گرفتيك فروند هلى آوپتر آمريكايى در ان

پليس موصل هم گزارش داد آه يك دانشجو در اين شهر توسط افراد مسلح ناشناسى ترور . شدند
در همين رابطه ديروز سالم الزوبعى معاون نخست وزير عراق طى مصاحبه اى با روزنامه . شده است
ى از خون ريختن عراقى ها فرا رسيده است و ريختن خون عراقى ها چه زمان جلوگير: الزمان گفت

ما : وى درخصوص برنامه  هاى دولت المالكى گفت. سنى، شيعه، مسيحى، ترآمن و آرد حرام است
برنامه . ما نمى خواهيم همانند دولت هاى قبلى رفتار آنيم. ناچاريم همانند تيم واحدى تالش آنيم

زيرا دريافته ايم آه .  نيروهاى خارجى همكارى مستقيم داشته باشيمعملى ما اين است آه با
  .نيروهاى آمريكايى تمايل زيادى به برقرارى امنيت  در عراق دارند

  
  جمهور عراق از اوضاع شهر بصرهسي رئیابراز نگران

  ٢٠٠۶ مى ٢8  - ١٣٨۵خرداد  7 شنبهیک
 شهر بزرگ عراق نيملهتب در بصره دوم آرام کردن اوضاع ی کرد براشنهادي عراق پی جمهورسيرئ
 . شهر شوندنی ای راهیئتيه
 عراق با ی جمهورسي رئی فرانسه،دفترجالل طالبانی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . در حوادث شهربصره دست داشتند ی متعددی و خارجی داخلیگروهها:  افزودی اهيانيصدورب
ما :  معاونانش ابراز داشت ی و طارق الهاشمیادل عبدالمهد با عدارشی عراق بعد ازدی جمهورسيرئ

 به ی به حل فورازي اما اوضاع ملتهب در شهر بصره نمي واالنبار و بغداد هستالهی دردیتينگران اوضاع امن
 . ازحل بحران دارد یعنوان بخش

 . در حوادث بصره دست داشتند ی متعددی و خارجی داخلیگروهها:  افزود یو
 که ی بود به طوری ناگواریتيشهر بصره ازچند هفته قبل شاهد اوضاع امن: فرانسه اعالم کرد یخبرگزار

 از یکی چند هفته گذشته تنها ی که طیدرحال. صورت گرفت زي شهر ترورها  و اعمال خشونت آمنیدرا
 یا از مساجد اهل تسنن به دست عناصر مسلح ناشناس کشته شد و حادثه یکیامامان جماعت 

 .افتديتفاق ن اگرید
 . شهر اعزام شود نی به ایتي حل بحران و اوضاع امنی براهی بلند پائتي هکی کرد شنهادي پیطالبان

 سهي رئئتي هندهی نمای سابق و طارق الهاشمری نخست وزی جعفرميقرار بود دکتر ابراه:  گفت یو
 را شنهادي ما هم اکنون همان پ شهر برود ونی اجازه نداد  به ایعراق به بصره بروند اما اوضاع به جعفر

   .می داددی جدریبه نخست وز
 نیا:  به بصره انجام خواهد داد اظهارداشت ی اعزاممي تنی که ای عراق درمورد اقداماتی جمهورسيرئ

 ی وزدردستي باشد و همه چی ماري کند صاحب اختی مداری که ازبصره دی اتهيمسئله برعهده کم
 .است 

 یاتیي جزی بررسی نشست برانیا:  نشده است افزودلي تشکئتي هنی هنوز انکهی با اشاره به ایو
 شود وما خواستار ی مربوط میتي ، امنی ، اقتصادیاسي بصره از لحاظ سی است که به اهالیموضوع
  .مي و ثبات هستتي امنجادی نکردان آنها در ای و مانع تراشی عراقیروهاي ائتالف با نیروهاي نیهمکار
 . دهم ی میادی زتيمن به حل بحران درمورد مساجد اهل تسنن اهم:  کرد حی تصریطالبان

 عراق استقبال کرد ودرمورد خطرات مهاجرت خانواده ها انيعي مرجع شیستاني اهللا ستی از نقش آیو
  . امتحانات مدارس هشدار دادانی پس از پاژهیاز  مناطق آشوب زده به مناطق امن بو

  
   در رسانه هاي جمعيتحليل اوضاع ايران و عراق
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   خرداد7:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ مى ٢8  - ١٣٨۵خرداد  7 شنبهیک

روزنامه های امروز تهران از ديدارهای حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان، با رهبر و :بی بی سی
 ايران و رييس جمهور ايران خبر داده و خبرهای متناقضی درباره امکان پذيرش تعليق غنی سازی توسط

  . مذاکرات مستقيم بين ايران و آمريکا منعکس کرده اند
انتقاد از تصميم های اقتصادی دولت، اجتماع اعتراض آميز دانشجويان دانشگاه تهران، و سالگرد شروع 

  .به کار مجلس هفتم از ديگر گزارش های اين روزنامه هاست
اره حوادث اعتراض آميز شهرهای ترک نشين در حالی که روزنامه های امروز همچنان به سکوت خود درب

 بيانيه گروهی از روزنامه نگاران کشور را چاپ کرده که در آن ضمن اعتماد ملیکشور ادامه داده اند، 
همدردی با ترک زبانان که به چاپ کاريکاتوری در يک روزنامه صبح اعتراض دارند خواستار رفع توقيف از 

  . گارانی شده اند که به همين دليل زندانی شده اندروزنامه ايران و آزادی روزنامه ن
 آمده است نا آرامی ها که با تکيه بر احساس بی اعتماد ملیدر بيانيه روزنامه نگاران به نوشته 

عدالتی و تبعيض برانگيخته می شوند تنها با تحقق سامانی عادالنه برابر و دموکراتيک امکان التيام می 
  .يابند

 به نقل از نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد از تمايل ايران به ارائه اطمينان به جامعه بين رسالت
ای خود نوشته و بر همين اساس نتيجه گيری کرده که ايران  آميز بودن برنامه هسته  المللی درباره صلح  

  .  سازی اورانيوم را خواهد پذيرفت محدوديت در غنی
،   متحده  اياالت  مقامات  به  محمدجواد ظريف  نامه ش اصلی خود نوشته بعد از ارسال نيز در گزاراعتماد
  . کنند  مذاکره  ای اين کشور   هسته  برنامه  بر روی  قصد دارند با ايران اند که  کرده  اعالم آن ها 
  . بود را رد کرده   ای  هسته  بر سر برنامه  با ايران  آمريکا پيشتر مذاکره  که  است  در حالی اين

  .  همين نامه نگاری را دليلی بر آماده شدن تهران و واشنگتن برای مذاکره دانسته استاعتماد
 نوشته که يک منبع مطلع در شورای عالی امنيت ملی خبر اعالم شده توسط  شرقاما در همين حال

ی سازی تکذيب کرده و دبير کل سازمان ملل را در مورد آمادگی ايران برای پذيرش تعليق محدود غن
گفته در مذاکرات هفته گذشته علی الريجانی و کوفی عنان چنين موضوعی مطرح نشد و پيدا نيست 

  . که دبيرکل سازمان ملل از کجا چنين استنباطی کرده است
 يکی از نمايندگان عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی آفتاب يزددر همين زمان به نوشته 

  .  تا به راه افتادن نيروگاه های هسته ای نيازی به غنی سازی صنعتی نيستمجلس گفته است
به نوشته همين روزنامه عزت اهللا يوسفيان نماينده آمل هم گفته است اگر ما خود تصميم به تعليق 

  .غنی سازی بگيريم آبرويمان در تاريخ و برای آينده حفظ می شود
  اعتمادی  بی   ديوارهای  شده که ابق مجلس خواستار آنرييس س  کروبی،   خبر داده که مهدیاعتماد
  گيری  کناره   هسته ای  از برنامه  کشورش  تاکيد کرده که  حال  فرو ريزد اما در عين  آمريکا و ايران ميان

  . نخواهد کرد
 دو  ميان   گفته سکوت  خبرنگار آسوشيتدپرس  به  ايران  اعتماد ملی  حزب به گزارش اين روزنامه دبيرکل

  .  شود  بايد شکسته  پيدا کند و اين يخ  ادامه  هميشه تواند برای کشور نمی 
ديروز هم روزنامه ها احتمال .  از احتمال ميانجيگری يونان بين ايران و آمريکا خبر داده استهمبستگی

ين تهران و داده بودند که رييس جمهور افغانستان در جريان سفرش به تهران موضوع ميانجيگری کابل ب
  .واشنگتن را مطرح خواهد کرد

 گزارش داده است که ديروز عده ای از دانشجويان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران اجتماع آفتاب يزد
کرده و در پاسخ نوشته های بعضی روزنامه های هوادار دولت با تاکيد بر اين که دانشجو هستند نه 

ی به رياست دانشگاه تهران گفته اند ما با اين انتصاب دانشجو نما با اشاره به انتصاب يک روحان
  . مخالفيم مگر می شود يک مهندس رييس حوزه علميه قم شود

 در عين حال بازنشستگی چند تن از استادان برجسته دانشگاه را آفتاب يزددانشجويان به نوشته 
  .موضوعی غيرقابل درک دانسته اند

ازمان روزنامه نگاری و حقوق بشر به عنوان روزنامه نگار و  از انتخاب اکبر گنجی از سوی دو سشرق
 خبر داده و از قول آقای گنجی نوشته برای دريافت جايزه نمی دانم که ٢٠٠۶مدافع حقوق بشر سال 

  . آيا اجازه خروج از کشور خواهم داشت يا نه
نامه نگار برگزيده سازمان به نوشته اين روزنامه اکبر گنجی برای دريافت جايزه قلم طاليی به عنوان روز

  . روزنامه نگاران جهان به مسکو دعوت شده است
 نوشته به دنبال اعتراض مردم کردکوی قمار بر سر جنگ سگ ها متوقف جمهوری اسالمیروزنامه 

شد و عده ای الابالی که از شهرهای مختلف استانهای مازندران و گلستان در روزهای مقدس جمعه در 
  .  در شرط بندی بر سر سگ ها گرد می آمدند بيکار ماندندکردکوی برای شرکت

اين روزنامه به دنبال خبر خود اضافه کرده درگيری سگها سروصدای زيادی در منطقه ايجاد می کرد و 
غفلت مسئولين باعث گسترش اين پديده شوم شده بود تا اين که مرکز اجرايی امر به معروف و نهی از 

کردکوی با هماهنگی دستگاه قضايی شهرستان و با بکارگيری چند تيم از منکر ناحيه مقاومت بسيج 
  .ضابطين بسيجی مبادرت به دستگيری تعدادی از عناصر اصلی و صحنه گردان اين ماجرا کردند

  
  ششم خرداد:  تهرانیمرور روزنامه ها
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  ٢٠٠۶ مى ٢7  - ١٣٨۵ خرداد 6شنبه 
ای خود بدون هيچ اشاره ای به حوادث روزهای روزنامه های امروز تهران در گزارش ه:بی بی سی

گذشته در شهرهای ترک نشين آذربايجان و غرب، و همچنين نا آرامی های دانشگاه ها از قول مقامات 
  . رسمی کشور از بی نتيجه ماندن تحريکات دشمنان در ايجاد اختالف ميان اقوام ايرانی نوشته اند

راز اميدواری به مذاکرات مستقيم ايران و آمريکاست که از عنوان اصلی بيشتر روزنامه های امروز اب
بررسی اخبار و گزارش های رسيده درباره تالش های دبيرکل سازمان ملل و گفته های سفير ايران در 

سفر وزير خارجه ايران به عراق و ابراز آمادگی گروه های انتحاری و . آن سازمان استنباط شده است
  . از کشور بخش های ديگر مطالب اين روزنامه ها را در بر می گيردنيروهای نظامی برای دفاع

جمهوری روزنامه های امروز خبری از ادامه اعتراض های مناطق ترک نشين منتشر نکرده اند و روزنامه 
 در خبر کوتاهی از نقده خبر داده که عصر روز پنجشنبه، چهارم خرداد، تظاهرات کسانی که به اسالمی

ح موهن نسبت به هموطنان آذری زبان اعتراض داشتند، به خشونت کشيده شد و چاپ مطلب و طر
  . تظاهرات کنندگان يک اتومبيل و کتابخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی نقده را به آتش کشيدند 

 نفر نيز جان ۴ نفر مجروح شدند و براساس اظهارات منابع مطلع ٧٣به نوشته اين روزنامه در اين ماجرا 
  . باختند

 خبر داده که رييس جمهور در جمع يک گروه سياسی هوادار خود با اشاره جوانر همين حال روزنامه د
به تالش های دشمنان برای ايجاد گسستگی و تفرقه در صفوف يکپارچه ملت ايران که به گفته وی با 

ده، پيوسته ايرانيان در طول تاريخ به عنوان خانواده ای بزرگ، گستر: شکست مواجه شده، اظهار داشت
و برخوردار از ريشه های عميق دارای وحدت و انسجام ملی بوده اند و هيچگاه دشمن نتوانسته است 

  .در توطئه های خود به منظور ايجاد درگيری های قومی موفق شود
عصر روز » نادر مهدوی«يگان استشهادی تازه ای با نام :  در صدر گزارش های خبری خود نوشتهشرق

 هزار نفر ۵۵هشت زهرا اعالم موجوديت کرد و فاش ساخت که تاکنون در سراسر کشور پنجشنبه در ب
  . برای عمليات استشهادی ثبت نام کرده اند

 ستاد پاسداشت استشهاديون، وظيفه آموزش داوطلبان عمليات انتحاری را به عهده شرقبه نوشته 
ز کشور برای انجام عمليات نيز شده  يهودی خارج ا٣۵گرفته و اعالم داشته که تاکنون موفق به جذب 

نادر مهدوی که يگان تازه نام وی را بر خود نهاده کسی است که در ميانه جنگ ايران و عراق سوار . اند
  . بر قايقی با مواد منفجره شد و آن را به يک کشتی آمريکايی کوبيد

مندی های باالی سپاه و  نوشته سردار رحيم صفوی فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به توانرسالت
هم اکنون يک ارتش و سپاه قدرتمند : ارتش در ايجاد امنيت پايدار و پرهيز دادن دشمن از فتنه گری گفت

  .  ميليونی سازماندهی شده و آماده کار داريم ١٠و يک بسيج 
 بر  آقای صفوی ضمن اشاره به جنگ تحميلی با بيان اينکه تاکتيک های عملياتی مارسالتبه نوشته 

فهم و درک نظامی فرماندهان سپاه و ارتش بر فرماندهان : دشمن برتری داشت، خاطرنشان کرد
عراقی و مشاوران نظامی آنها و همچنين سيستم تجهيزات نظامی و عکس های ماهواره ای آنها 

  .برتری داشت
 کرده و نوشته  در گزارش اصلی خود نسبت به آغاز گفتگوهای ايران و آمريکا ابراز اميدواریاعتماد
بعد از   متحد رسيده،   ملل  سازمان  امنيت  شورای  به  که  ای  پرونده  حل  و آمريکا برای  ايران  ميان مذاکره
  .   است  شده  جديدی  سبز آمريکا وارد مرحله  و با چراغ  لندن  نشست  توافق عدم

   اعالم  اتمی  انرژی المللی  بين   آژانس کل، مدير   محمد البرادعی  از آنکه  پس اعتمادبه نوشته گزارشگر
 آمريکا   در ديدار با وزير امور خارجه  ايران  ملی  امنيت  عالی  دبير شورای  و گو با   به دنبال گفت کرد که
   است  کرده  آمريکا اعالم  جمهوری  رييس  بوش  جورج  اکنون  قرار داده  را مورد بحث  ايران  ای  هسته موضوع

   را تاييد کند ما درباره  آن  اتمی  انرژی المللی  بين  کند و آژانس  را تعليق  اورانيوم سازی  غنی  ر ايراناگ
  .  خواهيم کرد  صحبت ها با ايران مشوق 
 اين تحوالت را نشانه موفقيت سياست هسته ای ايران و نزديک بودن گفتگوهای دو کشور ديده اعتماد
  . است

  . يران و آمريکا درباره مذاکره مستقيم را در صدر گزارش های خبری خود آورده است مواضع اآفتاب يزد
 با چاپ عکسی از نماينده ايران در سازمان ملل، از پيشنهاد وی برای مذاکره مستقيم ايران کارگزاران

  .و آمريکا خبر داده است
متحده آمريکا و بريتانيا را  عکسی از ديدار جورج بوش و تونی بلر روسای دولت های اياالت همبستگی

در صفحه اول خود چاپ کرده و در باالی آن از سفر وزير خارجه ايران به عراق و تعميق مناسبات دو 
  . کشور خبر داده است

 در سرمقاله و سه خبر جداگانه سفر وزير خارجه ايران را به عراق به منزله رفتن به خانه خود کيهان
يران و عراق خواهند توانست در کنار فلسطين و سوريه فعاليت های توصيف کرده و نويد داده که ا

  .مشترکی اقتصادی و سياسی داشته باشند
بلر و بوش به اشتباهات هزينه خود در جنگی که سه سال پيش به راه انداختند، " با عنوان قدس

نفرانس خبری با جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا در ک: خبری دارد که در آن آمده است" اعتراف کردند
با وجود تمامی مشکالت و کجروی ها قاطعانه : تونی بلر، نخست وزير بريتانيا در کاخ سفيد اظهارداشت

  .بر اين باورم که ما کار درست را انجام داديم و البته در حال انجام آن هستيم
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   خرداد5: رانی ایمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۶ مى 26  - ١٣٨۵ خرداد 5ه جمع

هفته نامه ها پيشنهادهای تشویقی تازه اروپا به ایران برای متوقف کردن برنامه غنی :بی بی سی
سازی اورانيوم را بررسی کرده و با چاپ مطالبی درباره اخراج کارگران و کاهش حق بيمه، از بستری 

  .شدن دو بيمار مشکوک به آنفلوآنزای مرغی در تهران خبر داده اند
این : خوانده و نوشته" فریب کاری های اروپا"هللا پيشنهادهای مطرح شده را  ارگان انصار حزب ایالثارات

  .پيشنهادات ایران را از تصميم خود منصرف نمی کند
ارگان انصار حزب اهللا در باره این پيشنهادات با محمود محمدی نایب ریيس کميسيون امنيت ملی 

 از آن صحبت می کنند بيش از آنکه به طرحی که اروپایی ها: "مجلس گفتگو کرده و از قول وی نوشته
لحاظ محتوایی حاوی بخشی از حقوق ایران باشد جنبه تبليغی دارد و هدف آنها این است که در افکار 

عمومی جهان و کشورهای عضو شورای امنيت این گونه القا شود که ایران به دنبال سازی گاری با 
  ."جامعه جهانی نيست

ما نباید منتظر :  اروپایی ها را ترفند و تاکتيک توصيف کرده و گفتهاین نماینده مجلس پيشنهادات
بنشينيم تا هر از گاهی اروپا طرحی ارائه کند و ما آن را رد کنيم و آنها تبليغ کنند که ایران با جامعه 

  .جهانی همکاری نمی کند بلکه ما هم باید در مقابل این ترفندها طرح های متعدد ارائه کنيم
  .ای محمدی، سياست تحریم احتمالی شورای امنيت تاثيری در اراده ملی نداردبه گفته آق
 نيز از قول پيروز مجتهد زاده کارشناس روابط بين الملل، برخورد اتحادیه اروپا با ایران را پرتو سخن

مشخص نيست اروپا بر اساس کدام مقررات و قوانين بين :" اهانت آميز دانسته و به نقل از وی نوشته
  "مللی خود را داور این ملت اعالم می کند؟ال

آقای مجتهد زاده مشوق های اروپا را ناچيز خوانده و گفته مسئله مهم این است که خسارت های 
  عظيم تعليق را چه کسی باید بپردازد؟

  مزه طرح اروپا
از  در گزارش هفتگی اش امتيازات مطرح شده از سوی اروپا را چشم گيرتر اميد جواندر مقابل، 

مناقشه هسته ای به نقطه ای رسيده است که هم می تواند آرام : گذشته توصيف کرده و نوشته
  .بگيرد و هم دوباره از نو شروع شود

 پذیرش پيشنهادهای تازه و کنار گذاشتن غنی سازی به معنی آرام گرفتن است اميد جوان،به نوشته 
ی دوباره است تا هر کس با اهرم هایش بازی را و واگذاشتن ایران و امریکا به حال خود به معنی شروع

  .پيش ببرد
این نشریه با اشاره به این که اروپایی ها پيشنهادهای تازه خود به ایران را شيرین توصيف کرده اند، 

آیا غنی سازی اورانيوم برای تامين چرخه سوخت هسته ای از هر شيرینی که : " پرسيده است
  "بدهند شيرین تر است؟می خواهند به ما ) اروپائيان(

در همين حال که موضوع پرونده هسته ای به مراحل حساسی رسيده برخی از چهره های سياسی 
در دو کشور مذاکره مستقيم بين ایران و امریکا را برای رفع بن بست در مذاکرات هسته ای پيشنهاد 

  .کرده اند
حال : "یران درباره مذاکره با امریکا نوشته با بررسی نظر علی اکبر والیتی وزیر سابق امور خارجه اصدا

  ."که ما قدرت کافی برای چانه زنی داریم پس چرا چانی زنی نمی کنيم
  بيماران مشکوک به آنفلوآنزای مرغی

در حالی که مقامات دولتی هر گونه ابتالی انسانی به آنفلوآنزای مرغی را در ایران تکذیب می کنند 
  .فلوآنزای مرغی در تهران خبر داده است از دو مورد مشکوک به آنسالمت

دو مورد مشکوک، زن و مرد پيری هستند : "این نشریه از قول منابع موثقی که نامی از آنها نبرده نوشته
 درجه، آبریزش و اسهال 38مرد با عالیمی چون تب باالی . که در فيروزکوه به مرغ داری اشتغال دارند
 همسرش که هيچگونه عالیم بالينی خاصی نشان نداده خفيف در بيمارستان بستری شده است و

  ."تنها از سر احتياط دوره درمانی را می گذراند
 این دو نفر به بخش بيماران عفوفی بيمارستان لقمان تهران انتقال داده شده اند و سالمت،به نوشته 

  .اده شده استنمونه خون آنها به آزمایشگاه دانشگاه تهران و یک آزمایشگاه در ایتاليا فرست
با این حال دکتر وحدانی متخصص بيمارهای عفونی بيمارستان لقمان و دکتر گویا مدیر مرکز بيمارهای 

  .وزارت بهدات خبر بستری شدن این دو نفر را تکذیب کرده اند
ما این مسئله را تائيد نمی کنيم، شما : "دکتر زارع نژاد مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت هم گفته

ر کنيد و مردم را نگران نکنيد و گرنه دوباره جو منفی راه می افتد و هر کسی عطسه کرد فکر هم صب
  ."می کند آنفلوآنزای پرندگان گرفته است

آیا مسئوالن بهداشت ما : "  مسئوالن بهداشتی کشور را به پنهان کاری متهم کرده و نوشتهسالمت
  "مومی این گونه اطالعات را از آنها پنهان کنند؟مجازند به بهانه جلوگيری از ترس و تشویش اذهان ع

  مشکالت کارگری
 ارگان حزب موتلفه با محمد تقی رهبر شمابه دنبال افزایش حقوق کارگران و اخراج شماری از آنها، 

نماینده اصفهان گفتگو کرده و از قول وی وضعيت کارگران و کارخانجات در شهر اصفهان را بحرانی 
  .ارزیابی کرده است
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به گفته آقای رهبر در حال حاضر اکثر کارخانجات اصفهان با بحران مواجه اند و بسياری از آنها تعطيل 
  .شده اند

 درصد حقوق شدت گرفته است، 50دولت تصميم گرفته برای مقابله با اخراج کارگران که بعد از افزایش 
  .بخشی از سهم بيمه کارفرمایان را کم کند

 ارگان این سازمان در یاداشتی آتيهت سازمان تامين اجتماعی مواجه شده و این تصميم دولت با مخالف
  .دانسته است" احساسی و غير کارشناسانه"نظر دولت را 

 درصدی نرخ حق بيمه، مشکل کارخانجاتی را که به دليل مدیریت نادرست، 5 کم کردن آتيه،به نوشته 
  .حل نخواهد کردورود کاالهای قاچاق و فرسودگی دچار بحران شده اند، 

 ميليون نفر را تحت پوشش دارد و به نوشته ارگان سازمان 27صندوق بيمه تامين اجتماعی بيشتر از 
تامين اجتماعی، کاهش حق بيمه این سازمان را که درآمدها و هزینه های آن در نقطه سر به سر قرار 

  .دارد، ورشکست خواهد کرد
گران پيش آمده برخی پيشنهاد اصالح قانون کار را مطرح در پی مشکالتی که بر سر افزایش حقوق کار

  .خوانده است" یورش به قانون کار"  در عنوان اصلی خود آن را یالثاراتکرده اند و 
این اصالح باید در جهت منافع : ارگان انصار حزب اهللا اصالح قانون کار را طبيعی دانسته اما نوشته

  .تيفای طبقه کوچک سرمایه دارعمومی نيروی کار باشد نه در راستای اس
این نشریه برای اصالح قانون کار پيشنهاد کرده کميته ای با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و 

  .دولت تحت نظر یک مجتهد و فقيه جامع الشرایط تشکيل شود
 هم تنيده است  در اقتصاد اسالمی قانون کار با قوانين فقهی و شرعی دریالثارات،به عقيده نویسنده 

  .و اگر این قانون خارج از آنها تنظيم شود به کل شریعت آسيب می رساند
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