
  ٢٠٠۶ جوالى 22 - ١٣٨۵ تير 31ه شنب ) 823(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(یران و دولتهای بزرگرژیم ا

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

   آشور اروپايي عليه ايران در شوراي امنيت به گردش درآمد3ي پيشنهادي  قطعنامه
  ٢٠٠۶ى  جوال21 - ١٣٨۵ تير 30ه معج

اي را در شوراي امنيت سازمان ملل به گردش درآورد آه به  ي قطعنامه نويس بازنگري شده فرانسه پيش
  . سازي و بازفرآوري اورانيوم را به حالت تعليق درآورد هاي غني خواهد فعاليت لحاظ حقوقي از ايران مي

نويس قطعنامه را  رانسه، اين پيشبه نقل از خبرگزاري ف) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در ) انگليس، فرانسه، آلمان(فرانسه به نمايندگي از سه آشور اروپايي آغازگر مذاآرات با ايران 

  . رسمي سازمان ملل به اعضا شوراي امنيت ارايه آرد مشاورات غير
نگليس، نويسي است آه اعضاي دايم شوراي متشكل از ا ي پيش ي اصالح شده نويس نسخه اين پيش

در اين . اند اش مذاآره آرده چين، فرانسه، روسيه و آمريكا به همراه آلمان در روزهاي اخير درباره
سازي و بازفرآوري از  هاي مربوط به غني شود آه ايران بايد فعاليت گيري مي قطعنامه اين طور تصميم

المللي انرژي اتمي قرار  نس بينآزمايي آژا جمله تحقيق و توسعه را تعليق آند و اين تعليق مورد راستي
  . ايران همچنين بايد آار بر روي ساخت راآتور آب سنگين را نيز تعليق آند. گيرد

 فصل هفت منشور سازمان ملل 40 و 39اين متن آه در اختيار خبرنگاران قرار گرفته است، به بندهاي 
تر نظير  هاي سخت ي اعمال گام آند آه در آن آمده است معيارهايي موقت بايد در آستانه استناد مي

  . تحريم اتخاذ شود
 فصل هفت منشور در 41نويس هم چنين قصد شورا رابراي تصويب معيارهاي بيشتر تحت بند  اين پيش

  . آند صورتي آه براي اطمينان يافتن از پايبندي الزم باشد، ابراز مي
  . آند ما توسل به زور را مجاز نميهاي اقتصادي اشاره دارد، ا يي از تحريم  به طيف گسترده41بند 

خواهد فورا براي جلوگيري از انتقال هر گونه اقالم،  ي آشورها مي متن جديد قطعنامه همچنين از همه
هاي  سازي و بازفرآوري ايران و يا برنامه هاي مربط به غني تواند در فعاليت آوري آه مي مواد، آاال و فن

اش  اين قطعنامه تا تاريخي آه هنوز درباره. هايي را بردارند موشكي بالستيك آن به اين آشور گام
  . هاي سازمان ملل پايبندي نشان دهد دهد به درخواست گيري نشده به ايران فرصت مي تصميم

نويسي است آه در ماه مه در شورا تحت  نويس آه شبيه به پيش اين پيش: خبرگزاري فرانسه ادامه داد
هاي درخواست شده از سوي آژانس  د بدون هر گونه تاخير بيشتر، گامخواه بررسي بود، از ايران مي

  . اش را بردارد يي ي هسته آميز برنامه المللي انرژي اتمي براي اعتمادسازي نسبت به ماهيت صلح بين
شنبه در مشاروات غير رسمي مورد بررسي شش آشور قرار گرفت و پس از آن جان  اين سند اوايل پنج
ي  ريكا نزد سازمان ملل با اعالم اندآي پيشرفت بر سر آن گفت آه يك جلسهبولتون، سفير آم

  . ي ديگر روز جمعه برگزار خواهد شد محرمانه
يي شش آشور در عصر  يك ديپلمات غربي گفت آه پيشرفت بيشتري در نشست آارشناسان هسته

  . شنبه حاصل شد پنج
امه از محمد البرادعي، مديرآل آژانس نويس قطعن پيش: خبرگزاري شينهوا نيز در گزارشي نوشت

هاي مورد  خواهد تا ماه اوت گزارشي را در خصوص روند پايبندي ايران به گام المللي انرژي اتمي مي بين
المللي انرژي اتمي و شوراي  درخواست شوراي حكام و شروط قطعنامه به شوراي حكام آژانس بين

  . امنيت سازمان ملل ارايه آند
 عضو شورا 15نويس را در ميان ساير اعضاي شوراي امنيت به گردش درآوردند و  يي پيشسه آشور اروپا
  . ي ايران داشتند، اما توافقي حاصل نكردند شنبه درباره رسمي را در صبح روز پنج مذاآراتي غير

اند  يك ديپلمات در مقر سازمان ملل در نيويورك گفت آه سه آشور اروپايي شورا را تحت فشار قرار داده
  . گيري آنند ي آينده در اين باره تصميم نويس تا روز يكشنبه و يا حداآثر تا يكشنبه تا در خصوص پيش

خبرگزاري فرانسه در گزارش ديگري با اشاره به اين خبر نوشت آه آمريكا اميدوار است شوراي امنيت 
ها به  شغول بودن ديپلماتقطعنامه را تا پايان روز يكشنبه به تصويب برساند، اما اين امر به علت م

اي از پل زدن بر روي شكاف با روسيه ديده  رسد و به عالوه هيچ نشانه ي لبنان بعيد به نظر مي مساله
  . نشده است

براساس اين گزارش، روسيه روز چهارشنبه پيشنهاد متقابلي را ارايه آرده است آه بيشتر زبان سخت 
شان را به تمامي  ي پيشنهادي هاي غربي نسخه رتآند، اما به هرحال قد نويس را حذف مي پيش

  . اعضاي شورا ارايه آردند
بولتون با اذعان به اندك بودن احتمال تصويب قطعنامه تا روز يكشنبه نسبت به اين امر ابراز اميدواري 

  . آرد
  مهويتالي چورآين، سفير روسيه نزد سازمان ملل نيز روز چهارشنبه گفت آه مسكو براي تصويب قطعنا

  .  را خواستار است5+1اي ندارد، اما پاسخ سريع ايران به مجموعه پيشنهادي  عجله
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ما قصد . خواهيم ايران را به دام اندازيم اي نداريم و به هيچ وجه نمي ما به هيچ وجه عجله: وي گفت
  . نداريم چيزي را به ايران ديكته آنيم

  
  : يي الريجاني ي هسته بيانيه

   5+1ي  ايران به مجموعه مردادزمان پاسخ31*
يي باقي  هاي هسته اي جز تجديدنظر در سياست انتخاب مسير تقابل از سوي طرف مقابل،چاره*

  گذارد نمي
  ٢٠٠۶ جوالى ٢٠ - ١٣٨۵ تير ٢٩نجشنبه پ

خواست تا به ميز  يي آشورمان  دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران از طرف مقابل در بحث هسته
تاآيد بر اين آه هر گونه اقدام براي تحديد حقوق مسلم ملت ايران، براي جمهوري مذاآره بازگردد و با 
 مرداد 31يي آن باقي نخواهند گذاشت،  هاي هسته اي جز تجديدنظر در سياست اسالمي ايران چاره

  .  عنوان آرد5+1ي پيشنهادي  ماه را زمان پاسخ ايران به مجموعه
، دآتر علي الريجاني، دبير شوراي عالي )ايسنا(نشجويان ايران به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دا

  . اي اعالم آرد امنيت ملي آشورمان يك بار ديگر مواضع جمهوري اسالمي ايران را در بيانيه
  : متن آامل اين بيانيه به شرح زير است

  : نظر به موارد ذيل«
يي در   هزار مگاوات برق هسته20وليد جمهوري اسالمي ايران طبق برنامه مصوب و براي تامين و ت) الف
آند سوخت  ريزي آرده و تالش مي يي را داخل برنامه  سال آينده، توليد بخشي از سوخت هسته20

  . مورد نياز خود را تامين نمايد
يي  هاي هسته جمهوري اسالمي ايران همواره به تعهدات خود تحت معاهده منع گسترش سالح) ب
هايي آه تا به حال انجام داده، بر اساس حقوق مصرح و مسلم خود در  و فعاليتپايبند بوده ) تي.پي.ان(
يي بوده است و فراتر از حقوق پيش بيني شده در  آميز از انرژي هسته تي مبني بر استفاده صلح.پي.ان
  . نمايد تي آه ساير آشورها از آن برخوردارند، مطالبه نمي.پي.ان
المللي انرژي اتمي همكاري  ز سه سال گذشته با آژانس بينجمهوري اسالمي ايران ظرف بيش ا) ج

يي و اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي و حتي فراتر از آن به عمل آورده و  آامل تحت پادمان جامع هسته
 مورد بازرسي تكميلي از 53 نفر روز بازرسي، بيش از 2000در اين راستا، امكانات انجام حدود 

يي ايران  ها و تاسيسات هسته همچنين آليه فعاليت.  را فراهم ساخته استهاي مختلف در ايران مكان
  . تحت نظارت آژانس قرار داشته است

يي اظهار نشده در ايران وجود نداشته و آليه مواد  هاي آژانس، هيچگونه مواد هسته طبق گزارش) د
سي و محاسبه آژانس قرار المللي انرژي اتمي اظهار شده و مورد حسابر يي ايران به آژانس بين هسته

يي صراحتا توسط  يي ايران به سوي سالح هسته هاي هسته گرفته و همچنين عدم انحراف فعاليت
  . آژانس اعالم گرديده است

يي  ها و مواد هسته همانگونه آه مديرآل آژانس اعالم داشته، تاييد آژانس بر فقدان وجود فعاليت) ه
باشد،  بر است و مختص به جمهوري اسالمي ايران نيز نمي ماناظهار نشده در هر آشوري، فرآيندي ز

  . شود  آشوراروپاي غربي نيز مي14 آشور از جمله 36بلكه اين وضعيتي است آه شامل 
يي ايران مطرح  هاي هسته المللي نسبت به فعاليت  بين هاي جامعه مباحثي آه در خصوص نگراني) و

 آشور عدم تعهد 116ي  بيانيه وزراي امور خارجه. باشد  ميشود، نگراني تعداد معدودي از آشورها مي
 آشور سازمان آنفرانس اسالمي در آذربايجان، بيانيه گروه دي هشت 57در مالزي، بيانيه وزراي خارجه 

ي  يي ايران، گواهي بر مخالفت بخش عظميمي از جامعه آميز هسته هاي صلح در حمايت از فعاليت
ي نامشروع در محروم ساختن اآثريت آشورها  آميز و نگراني از ايجاد يك رويه المللي با روند تبعيض بين

  . يي است آميز هسته هاي صلح آوري از دستيابي به فن
  : بر اين اساس

 جمهوري اسالمي ايران آامال به يافتن راه حل مذاآراتي از طريق مسير ديپلماسي متعهد است و -1
  .  مشخص مورد رضايت طرفين استي مذاآره هدفمند و با زمانبندي آماده

ي پيشنهادي از ابتكار جديد استقبال آرده و با   جمهوري اسالمي ايران از ابتدا با دريافت بسته-2
ي پيشنهادي اقدام  هاي آارشناسي داخل آشور به بررسي جدي بسته نگاهي مثبت و در درون آميته
 طرحي به زمان منطقي نياز دارد و با طبيعي است بررسي چنين. باشد نموده آه در حال ادامه مي

 مرداد ماه براي اعالم 31هاي تخصصي،  توجه به جديت جمهوري اسالمي در بررسي طرح در آميته
  . نقطه نظرات مشخص گرديد

ي تعجب است آه پس از برگزاري اولين دور مذاآرات مقدماتي با   براي جمهوري اسالمي ايران مايه-3
در حالي آه هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است، شواهدي وجود دارد آه بعضي آقاي سوالنا در بروآسل، 

ها و به طور مشخص آمريكا با تغيير مسير مذاآرات به مسير شوراي امنيت، درصدد ايجاد موانع  از طرف
بر راه ديپلماسي و مذاآره هستند، در حالي آه مسير مذاآره با اروپا مسير روشن و درستي است آه 

  .  نتيجه برسدتواند به مي
 چنانچه مسير تقابل به جاي مسير مذاآره انتخاب شود و در صورت هر گونه اقدام براي تحديد حقوق -4

يي آن  هاي هسته اي جز تجديدنظر در سياست مسلم ملت ايران، براي جمهوري اسالمي ايران چاره
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 تنش نيست، اما اگر ديگران گردد جمهوري اسالمي ايران به دنبال ضمنا متذآر مي. باقي نخواهند ماند
  . شوند فضاي متشنج و مشكل ايجاد نمايند، در آن شرايط همه دچار مشكل مي

ترين راه حل براي  وگو و تفاهم، منطقي  جمهوري اسالمي ايران معتقد است آه مسير مذاآره و گفت-5
رد و از طرف مقابل باشد و در اين مسير نيز مصمم و جدي است و بر آن تاآيد دا حل و فصل مسايل مي

  ».خواهيم به ميز مذاآره بازگردد مي
  

  ی درباره موضوع هسته ارانی ای ملتي امنی عالی شوراهياني به بهيواکنش روس
  ٢٠٠۶ جوالى 21 - ١٣٨۵ تير 30ه معج

 درباره موضوع رانی ای ملتي امنی عالی شوراهياني در واکنش به بهي وزارت امور خارجه روسیسخنگو
  . نخواهد کرد ريي تغرانی ای درباره موضوع هسته ا5+1 اعالم کرد که موضع گروه انری ایهسته ا

 رانی روزگذشته اهياني درباره بنترفاکسی امروزدرگفتگو با انيني کامليخائي مهر، می گزارش خبرگزاربه
 رانیا سفارت ی که از سورانی اتي امنی عالی شوراهياني در بیدی جدشنهادي و پدهی اچيه:"اظهارداشت 

 تالش سازنده درباره ده آمایرانی ما قرار گرفت، وجود ندارد که نشان دهد طرف ااري در اختهيدر روس
  ".  است یموضوع هسته ا

 که سي آلمان، فرانسه و انگلن،ي چه،ي روسکا،ی کنم که موضع شش کشور آمری مدیيمن تا:"  افزودیو
 ريي مشترک درج شد، تغی اهياني در بسیر پار دیجوال12 در 5+1 خارجه گروه ی نشست وزراانیدر پا

  ". نخواهد کرد 
 بر ی از غرب خواست که از جنجال سازی اهياني روز گذشته با انتشار برانی ای ملتي امنی عالیشورا

 تي امنی در شورایرانی ضد ای قطعنامه ابی اجتناب کند و درباره تصورانی ایسر برنامه هسته ا
  .سازمان ملل هشدارداد 

  . و ادامه مذاکرات شدرانی ای موضوع هسته اکيپلماتی خواستار حل درانی اه،ياني بنیادر
 را در یرانی ضد ای قطعنامه اسی نوشي بدنبال اختالف نظر موجود روزگذشته پی غربی کشورهایبرخ
  .  کردندعی سازمان ملل متحد توزتي امنیشورا

  
 ست نژاد قابل قبول نيی از نامه احمدیبخش هاي: آلمان
  ٢٠٠۶ جوالى 21 - ١٣٨۵ تير 30ه معج

 خود به آنگال ی صفحه ا10 نژاد، رييس جمهور ايران در نامه ی گويد محمود احمدی مآلمان:بی بی سی
 .  ايران نکرده استی از برنامه هسته ایمرکل، صدراعظم آلمان هيچ صحبت

 .  آنگال مرکل فرستاده شدی نامه اين هفته برااين
)  ژوئيه20( تير 29 سخنگويان دولت آلمان گفت اين نامه که دولت آلمان روز پنجشنبه،  ويلهلم، ازاولريش

 .  درباره اسرائيل و هولوکاست دارد که مورد قبول دولت آلمان نيستیدريافت آن را اعالم کرد، مطالب
 شود و یدر آلمان جرم محسوب م) یکشتار يهوديان در جريان جنگ دوم جهان( هولوکاست تکذيب
 . ازات زندان داردمج

 نامه، نی رسد ای نژاد به خانم مرکل هنوز اعالم نشده اما به نظر می احمدی کامل نامه آقایمحتوا
 شتري پی جهان است که وی به سران کشورهارانی ای جمهورسیي ری از مجموعه نامه هایگرینامه د

 .درباره آن سخن گفته بود
 . آمريکا نوشته بودی جورج بوش، رييس جمهوری برای نژاد اوايل ماه مه نيز نامه ای احمدیآقا

 غرب ابراز داشته و عنوان ی سياسی ايران در آن نامه نظرات خود را در مورد نظام های جمهوررييس
 . شکست خورده استی بشری در برآوردن آرمان های غربیکرده بود که ليبراليسم و دموکراس

 ايران و آمريکا از یکاتبه گزارش شده بين رييسان جمهور از اين نامه، که نخستين می در بخش ديگریو
 خانه ی گناه و ويرانی بود، از ريخته شدن خون افراد ب1980زمان 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
 .بود
 يازدهم ی حمالت انتحاری بوش، برخورد دولت آمريکا با ماجرایامه خود به آقا نژاد در نی احمدیآقا

 .  به عراق را محکوم کرده بودی قرار داده و حمله نظامی را نيز مورد خرده گير2001سپتامبر سال 
 ی حل بحران مربوط به برنامه هسته ای اتحاديه اروپا را برای همراه با فرانسه و بريتانيا تالش هاآلمان

 مربوط به متوقف ساختن جنگ ميان ی شود آلمان در تالش های کرده اند و گفته میايران رهبر
  . اهللا ايران تحت حمايت ايران استحزب.  عمده داردیاسرائيل و حزب اهللا لبنان نقش

  
  ی امنيت در مورد برنامه هسته ایهشدار ايران به شورا

  ٢٠٠۶ جوالى ٢٠ - ١٣٨۵ تير ٢٩نجشنبه پ
 ی دائم شورایاگر اعضا: " اعالم کردی، در بيانيه ا) ژوئيه20( تير29 روز پنجشنبه، ايران:سیبی بی 

 گفتگو مسير تقابل را در پيش بگيرند، ی ايران به جایامنيت سازمان ملل متحد در مورد پرونده هسته ا
 ."  ماندی نمی باقی هسته ای جز تجديد نظر در سياست های ايران راهیبرا
 ايران که بيانيه مذکور را صادر کرده، گفته است کشورش ی امنيت ملی عالی دبير شورا،ین الريجایعل

 . همچنان به حصول راه حل از طريق مذاکره معتقد است
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 ايران کامال به يافتن راه حل ی اسالمیجمهور: " ايران آمده استی امنيت ملی عالی بيانيه شورادر
 مشخص مورد ی است و آماده مذاکره هدفمند و با زمانبند متعهدی از طريق مسير ديپلماسیمذاکرات

 ."رضايت طرفين است
 ی ايران به اين موضوع اشاره نشده است که منظور از تغيير خط مشی امنيت ملی عالی بيانيه شورادر

 گويد اين امر ممکن ی در تهران می سی بی ايران چيست اما فرانسيس هريسون، خبرنگار بیهسته ا
 يا ان ايری از تاسيسات هسته ای اتمی انرژی آژانس بين المللی های تعليق بازرسیاست به معنا

 .  باشد،ی تی ان پ،ی هسته ایعضويت اين کشور در معاهده منع گسترش سالح ها
 تامين و توليد ی ايران طبق برنامه مصوب و برای اسالمیجمهور: " از اين بيانيه آمده استی بخشدر

   را داخل برنامهیا  از سوخت هسته یسال آينده، توليد بخش ٢٠   ی طیا هسته  هزار مگاوات برق  ٢٠ 
 ." کند سوخت مورد نياز خود را تامين کند ی کرده و تالش میريز
 ی پنج کشور دائم شورای هسته ای ايران به مجموعه پيشنهادهای اين بيانيه به زمان پاسخگويدر

 ايران از ابتدا با دريافت بسته ی اسالمیجمهور ":امنيت و آلمان نيز اشاره شده و آمده است
 ل داخی کارشناسیها  مثبت و در درون کميتهی از ابتکار جديد استقبال کرده و با نگاهیپيشنهاد

 چنين ی است بررسی اقدام کرده و در حال ادامه است، طبيعی بسته پيشنهادی جدیکشور به بررس
 یها  طرح در کميتهی در بررسی اسالمیبه جديت جمهور نياز دارد و با توجه ی به زمان منطقیطرح

 ." اعالم نقطه نظرات مشخص شدیبرا) مرداد ٣١  (اوت  ٢٢   ،یتخصص
 هر چه ی پاسخگويی ايران را برا5+1 طراح اين مجموعه پيشنهادها، موسوم به گروه یکشورها

ازمان ملل در حال مذاکره  امنيت سیسريعتر تحت فشار گذاشته اند و اخيرا نيز پنج عضو دائم شورا
 ی عليه جمهوری در مورد ايران هستند که ممکن است در آن تحريم هايیدرباره صدور قطعنامه ا

 .  گنجانده شده باشدیسالما
 ی ارائه شده به ايران از اين کشور خواسته اند غنی مجموعه پيشنهادهای در ازای غربیکشورها

اما .  مذاکرات را مشروطه به اين امر دانسته اندیرد و از سرگير اورانيوم را به حال تعليق در بياویساز
 . اورانيوم صرفنظر نخواهند کردی سازی کنند که از غنی تاکيد می ايرانیمقام ها

:  تهديد آميز تاکيد شده است کهی ايران در عين حال با لحنی امنيت ملی عالی بيانيه شورادر
 متشنج و مشکل ايجاد کنند، در آن یت اما اگر ديگران فضا ايران به دنبال تنش نيسی اسالمیجمهور"

 ." شوند  یشرايط همه دچار مشکل م
 از نمايندگان ارشد مجلس ايران هشدار داده بود در صورت صدور قطعنامه عليه ايران ی روز قبل نيز يکدو

 مجلس در) ی تیان پ (ی هسته ای امنيت، موضوع خروج از پيمان منع گسترش سالح هایدر شورا
 . شودیاين کشور مطرح م

 27 مجلس ايران، روز سه شنبه، ی و سياست خارجی رييس کميسيون امنيت مل،ی بروجردعالءالدين
 ادامه حضور در ی برایا  از ايران سلب شود، ديگر انگيزه ی سازیتير، گفته بود اگر قرار باشد حق غن

 . ماندی نمی باقی تیچارچوب ان پ
 ايران، با خاوير سوالنا، ی امنيت ملی عالی دبير شورا،ی الريجانیکه ديدار عل گذشته، پس از آنهفته

 غرب به ی گفتگو بر سر مجموعه پيشنهاد شده از سوی اتحاديه اروپا، برایمسئول سياست خارج
 از ارجاع ی انيهدر بيا) 5+1موسوم به ( امنيت و آلمان یايران بدون نتيجه تمام شد، پنج عضو دائم شورا

 . امنيت خبر دادندی ايران به شورایره پرونده هسته ادوبا
 به ايران ی غربی عضو را دارد و مقام های امنيت سازمان ملل اختيار اعمال تحريم بر کشورهایشورا

 با اقدامات یهشدار داده اند که در صورت رد مجموعه پيشنهادات، ممکن است اين کشور در گام بعد
  . روبرو شودیتنبيه

  
   را مشروط اعالم کرد رانی امی از تحرهي روستیتمال حما احالوروف
  ٢٠٠۶ جوالى ١9 - ١٣٨۵ تير 28 شنبه چهار
 آژانس پاسخ ندهد، کشورش آماده ی به درخواستهارانیاگر ا:  امروز اعالم کرد هي امور خارجه روسریوز

  .  کندیزنی بحث و راتي امنی در شورای اقتصادیمهایخواهد بود تا در مورد تحر
:  اکو مسکو گفت ویدر گفتگو با راد"  الوروفیسرگئ"،یانووستی مهر به نقل از ری گزارش خبرگزتارهب

 مسئله نی نکند، موضع مسکو در ای همکاری اتمی انرژی المللني با آژانس بی اسالمیاگر جمهور
  . کند رييممکن است تغ

 آژانس پاسخ دهد، موفق نشود، یتها خواهد به درخواسی مرانی قطعنامه که از انياگر اول:"  افزود یو
 ، بحث و ی اقتصادیمهای ، شامل تحریگری دی در مورد انجام اقدامهاتی که در نهامیما توافق کرده ا

  ."مي کنیزنیرا
 را رانی آژانس به ای که درخواستهامیری را بپذی بود تا قطعنامه اميما آماده خواه:"  کرد حی تصرالوروف

  ." کندیقابل اجرا م
 شي سازمان ملل به همراه آلمان شب گذشته برسر پتي امنی پنج عضو دائم شوراگر،ی دیسو از
 از درخواسته رانی اطاعت ای ماهه براکی ضرب االجل کی کردند که در آن ی چانه زنی قطعنامه اسینو
  . شده است یني بشي خواهانه غرب پادهی زیها
  

   آينده عراق و نيروهاي موثر در رويدادهاي عراق ،دولت آينده
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 یبرقرار/  ها ی از عراقی شدن شماری حمالت مسلحانه و قربانادامه عراق؛یتي تحوالت امننیآخر

  مقررات منع تردد خودروها در بغداد
  ٢٠٠۶ جوالى 21 - ١٣٨۵ تير 30ه معج

 شده بود که ی بمب گذاری شاهد حمالت افراد مسلح، کشف اجساد و انفجار خودروهازي امروز نعراق
  . در شهر بغداد وضع شدزي شدند و مقرارت منع تردد خودروها نی زخمای کشته ی آن شمارانیردر ج
 انی منبع وزارت کشور عراق گفت که در جرکی فرانسه، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
ست کم  در جنوب بغداد، دهی محمودهي عراق با افراد مسلح در ناحیتي امنیروهاي امروز نی هایريدرگ

  . کشته شدندیتي امنیرويشش ن
 شهر بغداد به دهی مسجد اهل سنت در منطقه بغدادالجدکی کی حال، انفجار بمب در نزدني همدر

  . دي انجامگری شدن دو نفر دی نمازگزار و زخمکیکشته شدن 
در  عراق در منطقه الدوره ی وزارت آموزش عالیحي کارمند مسکی از ترور ني عراق همچنسي پلمنابع

 شدن جسد چهار فرد ناشناس در مناطق مختلف افتهی از زي نی منبع عراقکیجنوب بغداد خبر دادند و 
 به شکنجه افراد بعد از نی منبع، انی هستند که به گفته ایرنظامي غیشهر بغداد خبر داد که همگ
  .ضرب گلوله کشته شده اند

 شهر کی بامداد امروز خود در نزداتي عملانیر جر اعالم کرد که دی اهياني در بکای ارتش آمرگر،ی دی سواز
  . شدندی زخمی فرد مظنون کشته و شمارکیبعقوبه 
 یروهاي کودک کشته شده اند و نکی شش نفر از جمله اتي عملنی کرد که در ادي عراق تاکارتش
 سران  ازیکی مرتبط با ی هاستی شده، ترورادی اتي  اعالم کردند که در عملی اهياني در بییکایآمر

  .القاعده در عراق هدف قرا گرفتند
 منبع وزارت کشور عراق اعالم کرد که مقررات منع آمد و شد خودروها به صورت کی حال، ني همدر

 امر در چارچوب طرح نی شود و ای در بغداد اجرا میبه وقت محل19 تا ساعت 11روزانه از ساعت 
  . شودیم مانجا"  همه با هم رو به جلو" بغداد به نام یتيامن
  

  . وزيرعراق گفت آه از روز شنبه شاهد اجراي طرح آشتي ملي در عراق خواهيم بود نخست
  ٢٠٠۶ جوالى ٢٠ - ١٣٨۵ تير ٢٩نجشنبه پ

المالكي، نخست  ي به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، نور) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
طرح آشتي ملي آه اواخر ماه گذشته :  بغداد اظهارداشتوزير عراق، در يك آنفرانس مطبوعاتي در
  . مطرح شده بود روز شنبه اجرا خواهد شد
هاي معارض با پيوستن به روند سياسي اين آشور و طرح  وي از ابراز تمايل تعداد زيادي از عراقي

  .  داد آشتي ملي خبر
  . اي به نام اين احزاب معارض آه قصد پيوستن به طرح آشتي ملي را دارند، نكرد مالكي اشاره

هاي امنيتي در شهرهاي مختلف اين  وزير عراق در اين آنفرانس مطبوعاتي به بررسي بحران نخست
ست آه اي دان هاي مسلحانه ها و عمليات آشور پرداخت و تشكيالت القاعده در عراق را عامل اين بحران

  . دهند گناه عراق را مورد هدف قرار مي مردم بي
هاي مسلحانه در عراق با هدف رويارويي با دولت متحد ملي وتالش  وي خاطرنشان آرد آه عمليات

تراشي در روند سياسي عراق و ممانعت از اجراي طرح آشتي ملي در آشور صورت  جهت مانع
  . گيرد مي

اق در تداوم طرح آشتي ملي مصمم است و آن را تنها راه براي دولت عر: چنين تصريح آرد مالكي هم
آني تفكرات  ها، برقراري ثبات در آشور و ريشه حفظ وحدت مردم عراق، پايان بخشيدن به خشونت

  . داند هاي مذهبي و حزبي مي نژادپرستي و گرايش
ي بغداد  ر بازاري درحومهگذاري شده د انفجار خودرويي بمب : از سوي ديگر خبرگزاري فرانسه گزارش داد

  .  زخمي بر جاي گذاشت10سه آشته و 
چنين يك خودروي  هم. اين انفجار در منطقه شورجه و در مقابل بازاري قديمي در بغداد صورت گرفت

  . ي ديگر نيز در اين منطقه آشف و خنثي شد گذاري شده بمب
پليس در خيابان فلسطين بغداد يك هاي  در ديگر حمالت در عراق نيز انفجار يك بمب در مسير گشتي

  .  تن زخمي شدند12پليس آشته و 
پليس محلي نجف نيز از انفجار يك بمب در مسير گشتي نظامي آمريكا در اين شهر خبر داد آه اين 

  .  غير نظامي عراقي منجر شد10حادثه به مجروح شدن 
هايي نيز به دو  اثر آن خسارتي المكرمه در شمال شهر نجف روي داد آه بر  اين انفجار در منطقه

  . خودروي غير نظامي در اين منطقه وارد شد
ي گذشته ربوده  ي المپيك بغداد آه هفته  عضو آميته30سه تن از : خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد

هاي بسته و بدون هيچ آسيبي در شرق بغداد پيدا شدند اما هنوز هيچ خبري از  شده بودند با چشم
  .ي المپيك گزارش نشده است رييس آميته

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
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  ١٣٨۵ تير ٣٠جمعه :  ايرانیمرور هفته نامه ها
  ٢٠٠۶ جوالى 21 - ١٣٨۵ تير 30ه معج

  حزب نه، فعاليت خوشه ای بله
را در  که توسط طرفداران آيت اهللا مصباح يزدی منتشر می شود، گزيده ای از سخنرانی او پرتو سخن

  .جمع شورای مرکزی حاميان دولت در صفحه آخر آورده است
آيت اهللا مصباح يزدی در اين سخنرانی در انتقاد از تشکيالت حزبی گفته است در احزاب دستور از باال 

  می آيد و افراد تصميم ساز و مجری از باال تعيين می شوند و ارزش کار اليه های پايين
  . حزب صفر است

هللا مصباح يزدی فعاليت خوشه ای را که در آن نمايندگان گروه های مذهبی به عنوان به نظر آيت ا
او در اين سخنرانی . هماهنگ کننده با هم همکاری کنند بهترين الگوی فعاليت سياسی دانسته است

  .تلويحا از حزب شدن هيات های موتلفه ابراز ناخرسندی کرده است
کشورهای اسالمی پيشنهاد کرده در حمايت از فلسطين و لبنان  در تيتر اول خود به پرتو سخننشريه 

  .برای يک هفته صادرات نفت را متوقف کنند
اين نشريه سرمقاله خود را به موضوع انتخابات مجلس خبرگان اختصاص داده و بدون ذکر نام هاشمی 

ردی خاص رفسنجانی نوشته است برخی از جريانات سياسی تحرک مجلس آينده را منوط به حضور ف
  . کرده و در صدد ساختارشکنی مجلس خبرگان آينده اند

به نظر نويسنده سرمقاله چون بدون نظر و رای ولی فقيه همه ارکان نظام حتی مجلس خبرگان رهبری 
و قانون اساسی مشروعيت ندارد و چون ولی فقيه با واسطه از جانب خدا منصوب می شود، اصالح 

پسندند، درصدد شکستن آن و جايگزينی ساختار جديد در هرم قدرت طلبان که اين ساختار را نمی 
  . سياسی کشور هستند

  حمايت از حزب اهللا لبنان
  .  استيالثاراتجنگ حزب اهللا لبنان با اسرائيل موضوع اصلی اين هفته 

اين نشريه در گزارشی از راهپيمايی هفته گذشته تهران در محکوميت اسرائيل به نقل از دکتر اسامه 
عبدالمعطی نماينده حماس نوشته است با آغاز اولين حمالت حزب اهللا يک و نيم ميليون اسرائيلی به 

  . سوراخ موش رفتند
 در گزارشی از نمايشگاه پوشش اسالمی ريحانه از دستور اتحاديه پوشاک مبنی بر تعيين يالثارات

 کشور اسالمی خبر ۵٧ی با شرکت  سانتيمتر برای مانتو خانم ها و برگزاری نمايشگاه بعد١١٠اندازه 
  . داده است

  توقف گفتگوها، بنزين و براندازی نرم
 ارگان اين حزب در مورد نتايج شمامحمد نبی حبيبی دبيرکل حزب موتلفه اسالمی در مصاحبه ای با 

گفتگوهای علی الريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، در خصوص حل مشکل هسته ای گفته 
ن عجله ای برای پاسخ ندارد و اگر اروپايی ها سياست مستقل نداشته باشند و بخواهند تابع است ايرا

  . امريکا و اسرائيل باشند، پيشنهاد حزب موتلفه توقف گفتگوهاست
آقای حبيبی گفته است مشکل بنزين، مشکل دولت و مجلس نيست و مشکل شرکت نفت است؛ و 

 ميليون دالر برای رفع کمبود بنزين در شش ٨٢٢ بيش از ٨٣توضيح داده که شرکت ملی نفت در سال 
  . ماهه دوم سال از صندوق ذخيره ارزی گرفته است

 ، شرکت ملی نفت کمبود بنزين را از طريق معاوضه با ٨٣در حالی که بنا به گزارش تفريغ بودجه سال 
  . ام نمی دهدنفت حل کرده او پرسيده است چرا شرکت نفت همين کار را در شش ماهه دوم انج

 به موضوع اپوزيسيون جديد و براندازی نرم پرداخته و نوشته است از نظر امريکا تاريخ مصرف شما
اپوزيسيون قبلی و فعلی گذشته است و اپوزيسيون جديد را دارای دوبخش مزدوران وابسته و افراد و 

جا انداختن راهکارهای گروه های غيروابسته ولی دارای ذهنيت امريکايی تعريف کرده و استراتژی 
جايگزين را برشمرده است، مانند دموکراسی به جای اسالم، دموکراتيک به جای آزادی، سوسياليسم 

به جای عدالت، حقوق مدنی به جای حقوق اسالمی، جامعه مدنی به جای جامعه نمونه اسالمی، 
ی به جای مطالبات زن اپوزيسيون به جای معاند، مشرک و ملحد و کافر و منافق، مطالبات زن غرب

  ...اسالمی، روشنفکر به جای حزب اللهی، متعهد، انقالبی و
  ذخيره بنزين در خانه ها به دليل ترس از جيره بندی

   در گزارشی به موضوع ذخيره بنزين توسط مردم، به ويژه مسافرکش ها دراميد جوان
می در مورد سهميه بندی، واردات خانه های خود پرداخته از قول وزير نفت نوشته است هنوز هيچ تصمي

  .يا دو نرخی شدن بنزين گرفته نشده است
 درصد ذخيره اضافه داريم و تا روزی که تصميم جديدی گرفته ۵٠او گفته است نسبت به سال گذشته 

  . نشود، بنزين به حالت عادی توزيع خواهد شد
ر نفت به خبرنگارنشريه اين در حالی است که نديمی عضو کميسيون اقتصادی مجلس از قول وزي

  . گفته است عمال تامين سوخت حداکثر تا پايان مرداد ماه امکانپذير استدانش نفت
اين نشريه از نشست مهم دولت و مجلس در باره بنزين خبر داده و نوشته است زمينه های الزم برای 

  . سال آينده وجود ندارد۴ تا ٣سهميه بندی بنزين در 
ران در سرمايه گذاری های پتروشيمی منطقه را نبود راهبرد منسجم و برنامه  دليل غيبت ايدانش نفت

  . عملياتی برای سود بردن از منافع سرمايه گذاری در عرصه جهان انرژی جهان دانسته است
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   به نقل از سردار محمدی فر معاون پارلمانی و حقوقی نيروی انتظامی نوشتهاميد جوان
 که تظاهر به داشتن ماهواره می کنند، جمع می شود و فعال است ديش های ماهواره ای کسانی

  .درشهرک ها و مجتمع های بزرگ پس از دادن تذکر، آنتن ها جمع آوری می شود
معاون نيروی انتظامی برخورد با موضوع بدحجابی را حکم حکومتی دانسته و گفته است ما نمی توانيم 

  .اجازه بدهيم که از خط قرمز عبور شود
  ک در مشهدزخم سال
 درصدی ٧٠ تا ۶٠ درباره شيوع بيماری سالک در مشهد نوشته است با توجه به انتشار سالمت

بيماری سالک در شهر کابل و به دليل تردد اتباع افغانی ميزان آلودگی در شهر مشهد افزايش يافته 
  . است

نتايج طرح ضربتی اين نشريه در مطلب ديگری به موضوع شپش در مدارس ايران پرداخته و براساس 
بررسی ابتالی دانش آموزان به شپش سر توسط مسوالن بهداشت و سالمت وزارت آموزش و پرورش 

  .  به شپش آلوده بودند٨٣ -٨۴ درصد از دانش آموزان ايرانی در سال تحصيلی ٣ / ١١نوشته است 
 دوره ابتدايی در به گفته آقای متقيان معاون دفتر سالمت و تندرستی آموزش و پرورش دانش آموزان

استان های اردبيل، گيالن، ايالم، بوشهر، سيستان و بلوچستان، کرمانشاه، کهگيلويه و بوير احمد، 
  . گلستان و هرمزگان بيشترين آمار ابتال را دارند

 نشريه هفتگی سازمان تامين اجتماعی در مصاحبه ای با دکتر مهدی محمدزاده عضو هيات علمی آتيه
 مديرعامل شرکت سرمايه گذاری دارويی تامين درباره مشکالت توليد داخلی دارو و دانشگاه بهشتی و

  . قاچاق دارو و رقابت داروهای توليد داخل با داروهای خارجی پرداخته است
دکتر محمدزاده معتقد است وظيفه اصلی وزارت بهداشت نظارت بر کيفيت دارو و تنظيم ساز و کارهای 

 الگوهای مصرف، مديريت ساختار توزيع دارو، نظام عرضه دارو، نظام توزيع تدوين نظام دارويی، تدوين
در حالی که انجام سه وظيفه صنعتی، بازرگانی و . کيفی دارو و پايش دارو در بازارهای کشور است

  . نظارت برکيفيت امور دارويی به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است
اون اسبق فرهنگی وزير ارشاد در دولت اول آقای خاتمی و  با علی اصغر رمضانی پور معهمشهری ماه

محمد جواد مرادی نيا مدير اداره مراکز و روابط فرهنگی در دوران وزارت احمد مسجد جامعی به گفتگو 
  .نشسته است

آقای رمضانی پور در پاسخ به سوء تفاهم هايی که در مورد مخالفت با سانسور وجود دارد، گفته است 
 قانون اساسی يا قوانينی که در مجلس شورای اسالمی تصويب شده، به طور صريح يا هيچ بندی در

  . تلويحی اجازه سانسور يا مميزی کتاب را نمی دهد
بر اين اساس اگر کسی مخالف سانسور و مميزی کتاب باشد، به معنای مخالفت با قانون اساسی يا 

  .نظام نيست
زه های علميه را دليل توقف رويه اعتماد به ناشران به او فشارهای بازرسی کل کشور و بعضی از حو

جای مميزی بررسان در دوران وزارت آقای مهاجرانی دانسته و گفته است ضوابط ما به حدی کلی است 
  .که با توجه به سليقه رياست معاونت فرهنگی طيف آثاری که منتشر می شود دگرگون می شود

 هميشه روی ادبيات داستانی حساسيت بيشتری وجود دارد و مرادی نيا نيز گفته است در حوزه نظارت
مرز مواردی که وزارت ارشاد اجازه اعمال نفوذ دارد به دفاع از امنيت ملی، تماميت ارضی، حقوق ملی و 

  .مبانی دينی محدود است
  

   تيرماه29:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ جوالى ٢٠ - ١٣٨۵ تير ٢٩نجشنبه پ

های تهران در صبح آخرين روزهفته در عنوان های اصلی خود از ويرانی های جنگ روزنامه :بی بی سی
لبنان نوشته و در مقاالت اصلی خود از اسرائيل به خاطر کشتار مردم بی دفاع انتقاد کرده اند و در ساير 

تی عناوين خود به پرونده هسته ای ايران در سازمان ملل، خاموشی های برق و اختالل در خطوط اينترن
کشور و دومين نامه احمدی نژاد به رهبر يک کشور غربی، که به صدر اعظم آلمان نوشته شده، 

  .پرداخته اند
 در تيتر بزرگ امروز خود برای دومين روز پی در پی از جست و جوی ميانجی توسط اسرائيل خبر کيهان

شته مردم جهان معترض و داده و در زير آن با چاپ دو عکس از تظاهرات تهران و تصويری از حيفا نو
  . سربازان صهيونيست خسته

همين روزنامه در سرمقاله خود با اشاره به واکنش های سرد مقامات مصری و سعودی به حوادث لبنان 
نوشته حاکمان سعودی و مصری از جانب خودشان و به نمايندگی از منافع خودشان می توانند حرف 

  . و مردم عرب، نهبزنند اما به نمايندگی از امت اسالمی 
 هم با عنوان بزرگ وحشت فوق العاده در تل آويو گزارش های مربوط به جمهوری اسالمیروزنامه 

جبهه های جنگ را منعکس کرده و در تحليل سياسی هفته خود نوشته تاسف بار اينکه برخی 
هاجم تبليغاتی زمامداران سازشکار در کشورهای اسالمی حتی فراتر از سکوت، دامنه خيانت خود را ت

  . عليه حزب اهللا گسترش داده اند
 در ابتدای گزارشی درباره شورای امنيت سازمان ملل نوشته ديپلمات های آمريکايی در نيويورک کيهان

تالش می کنند اينگونه القا کنند که گرفتاری در خاورميانه خصوصا درگيری حزب اهللا لبنان و اسراييل، 
  .گيری پرونده ايران در شورای امنيت سازمان ملل نگذاشته استتاثيری بر عزم آنها برای پي
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 اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل، خود در جمع ديپلمات های اسرائيلی ادعا کرده کيهانبه نوشته 
است که زمان اين حمله توسط ايران هماهنگ شده بود تا افکار عمومی جامعه جهانی را منحرف کند و 

 موثر واقع شد، همه تصميم گروه هشت را درباره مسئله لبنان به خاطر می متاسفانه، ترفند ايران
  . سپارند و با مساله ايران برخورد نمی کنند

 دقيقه گزارشی از جلسه فوق العاده شورای امنيت ٢٠ با عنوان بزرگ پرونده ايران در اعتمادملی
م شورای امنيت سازمان ملل متحد سازمان ملل را در صدر اخبار خود آورده و در آن نوشته اعضای داي

ای ايران را مجددا در دستور کار قرار دادند،  شنبه در يک جلسه غيرعلنی بررسی پرونده هسته  روز سه
  . نشستی که نتيجه خاصی در بر نداشت

ای   دقيقه٢٠اين روزنامه می افزايد که نمايندگان آمريکا، انگليس، فرانسه، چين و روسيه در اين جلسه 
ای در شورای امنيت را آغاز  ه درخواست واشنگتن برگزار شد، بحث درخصوص تدوين قطعنامه که ب

  .  سازد سازی اورانيوم از سوی ايران را الزام آور می کردند که تعليق غنی 
 نامه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، به آنگال مرکل، صدراعظم آلمان را در صدر اخبار خود رسالت

ن نامه وی به رهبران جهان است و نوشته منظور رييس جمهوری ايران از ارسال نامه به آورده که دومي
مرکل در شرايط فعلی نيز توجه دادن جامعه جهانی به خشونت های اسرائيل در برخورد با دولت 

  .فلسطين می تواند باشد
 با ارسال نامه به  در دنباله اين خبر از قول ناظران سياسی نوشته احتماال احمدی نژادکارگزاران

صدراعظم آلمان همچنين قصد دارد اروپاييان را به بی توجهی و غفلت نسبت به درگيری های جاری 
  .ميان اسرائيل و فلسطين متهم کند

اختالل در خطوط اينترنتی در سراسر کشور از جمله اخباری است که روزنامه های امروز به آن پرداخته 
شنبه آغاز شد، برای دومين بار طی   اختالل غيرمنتظره که از صبح سه نوشته ايندنيای اقتصاداند و 

های اينترنتی قادر به تامين نيازهای مشتريان خود نشوند و  شش ماه گذشته موجب شد عمال شرکت
 های خودروسازی و آژانس  های اقتصادی از جمله برخی کارخانه به اين ترتيب فعاليت بسياری از بنگاه

  . به تعطيلی کشانده شودهای هواپيمايی  
 منابع مختلف گفته اند مختلف حجم خسارت ناشی از قطع متوالی خطوط دنيای اقتصادبه نوشته 

  اينترنتی در سطح کشور بسيار باال است
 خبر از خاموشی های برق در منطقه فارس داده و از قول وزير نيرو نوشته مصرف برق روز سرمايه

هزار مگاوات  مگاوات رسيد که نسبت به سال گذشته، يک ٢٠٠زار و  ه٣٣شنبه گذشته به بيش از  سه
  . افزايش داشت در حاليکه هوا خنک تر شده بود

 پرويز فتاح گفته در دولت به من درباره خاموشی های شيراز تذکر دادند که بجاست سرمايهبه نوشته 
يرا شدت باالی مصرف برق اما بايد گفت که اين خاموشی ها اجباری است و تحت اختيار ما نيست، ز

 شود مردم کشور در شهرهايی همانند جهرم، الر، جنوب کهنوج و جيرفت با خاموشی  موجب می
  . مواجه شوند

 وزير نيرو گفته است خودداری از تغيير ساعت رسمی به خاطر آفتاب يزددر همين زمان به نوشته 
  . مسايل شرعی و روحانيون بود
 دنبال انتقادهايی الزم آمده که از دولت به خاطر تصميم شتابزده اش در گفتنی است که اين توضيح به

بعد از سال ها، دولت احمدی نژاد در آخرين شب . مورد ثابت ماندن ساعت رسمی به عمل آمده است
سال گذشته اعالم داشت که برخالف ساليان گذشته از روز اول سال ساعت رسمی به عقب کشيده 

صميم، با توجه به افزايش مصرف برق که موجب خاموشی های وسيع شده، نمی شود و اعالم اين ت
  . بار ديگر ترديدهايی را درباره صحت تصميم دولت در ذهن ها انداخته است

 خبر داده که بر اساس اختياراتی که به استانداران داده شده کارمندان جمهوری اسالمیروزنامه 
  .  کنند  بعد از ظهر کار می30/1 صبح تا 6يزدی از 

  .اين تصميم را استاندار يزد گرفته و شامل بانک ها و کالس های تابستانی دانشگاه ها نخواهد بود
 در عنوان بزرگ صفحه اول خود از قول عماد افروغ نماينده تهران نوشته مديريت کشور هم آفتاب يزد

  .مانند فوتبالمان است هيجانی و احساسی است
  

   تيرماه28:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ جوالى ١9 - ١٣٨۵ تير 28 شنبه چهار

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های صفحه اول خود با چاپ عکس هايی از جنگ :بی بی سی
خاورميانه از تظاهرات گروهی از مردم تهران عليه اسرائيل خبر داده و در مقاالت خود اسرائيل را متهم 

  .  دفاع لبنان پرداخته استکرده اند که به کشتار مردم بی
گزارش هائی درباره فرورفتن بخشی از ميدان توپخانه تهران که از اثر خاکبرداری برای مترو روی داده، 
اعتراض بخش خصوصی به مقاومت مديران دولتی در برابر خصوصی سازی و اعتراض دانش آموزان به 

از جمله ديگر مطالب اين روزنامه محتوای کتاب های درسی در جلسه ای با حضور رييس جمهوری 
  .هاست
نوشته حزب اهللا لبنان توانايی زدن " نخواسته نامش فاش شود" از قول يک کارشناس نظامی که کيهان

 کيلومتری را هم دارد و اين به معنای آن است که کل سرزمين های اشغالی برای ٢٠٠اهداف تا عمق 
  . رژيم صهيونيستی نا امن است
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 ادعا کرده که اسرائيل چندی قبل در جلسه ای با سران کشورهای کيهان نوشته اين کارشناس به
عربی برای حمله به غزه به توافق رسيده بودند و کار ديگرشان وارد آوردن فشار به حماس بود تا آن 

  . کشور را به رسميت بشناسد و ديديم حرکتی شروع کردند، اما موفق نشدند
صفحه اول خود ادعا کرده است حزب اهللا تهاجم زمينی اسرائيل را  در عنوان بزرگ جمهوری اسالمی
  . عقب رانده است

همين روزنامه در ستون اخبار ويژه خود خبر داده که فوتبال هم تحت تاثير جنگ جنوب لبنان و اردوی 
  . تدارکاتی تيم فوتبال استقالل تهران که قرار بود به آمريکا برود لغو شد

مسئوالن استقالل دليل اين امر را حمله اسرائيل به مردم بی دفاع  نوشته جمهوری اسالمی
فلسطين و لبنان اعالم کرده اند اما البته عده ای اعتقاد دارند مسئوالن استقالل به دليل مشکالتی که 

  . در راه سفر تيم آزادی به آمريکا به وجود آمد از سفر به اين کشور خودداری کرده اند
مهدی کروبی رييس سابق مجلس در نامه ای به دبيرکل حزب اهللا لبنان از وی  خبر داده که اعتماد

  .تحسين کرده است
 کرد   آمادگی  اعالم   نصراهللا  سيد حسن  به  خطاب  هم در نامه ای  خمينی به نوشته همين روزنامه حسن

  . جهاد برخيزد ه ب  و انسانيت  اسالم  با دشمنان  خود در لبنان  در کنار برادران  حاضر است که
 گزارش ديدار مديران بخش خصوصی با مديران دولتی را در صدر اخبار اعتماد و همبستگی و سرمايه

خود آورده و از اعتراض مديران بخش خصوصی به گفته های وزير اقتصاد خبر داده و از آن تعبير به 
  . مقاومت دولت در برابر خصوصی سازی کرده اند

 دارند   بعد گله  و چه  قبل  چه  دولت  اقتصادی های  از سياست   خصوصی  بخش ان متولياعتمادبه گزارش 
 را شکسته   بخش  اين  پر و بال گويد دولتيان  می   ايران  و معادن  و صنايع  بازرگانی  اتاق  رييس تا آنجا که

  . اند 
 را از آغاز   آن ، اگر شروعگذرد  در کشور می سازی  از عمر خصوصی   دو دهه  به  نوشته نزديکاعتماد
   آن  دنبال  ديگر به  معنايی  شايد به  اقتصادی  ساله  پنج های  برنامه  و اجرای تدوين.   بدانيم  هاشمی دولت

   اکثر مديران  اعتراف  و به  نيفتاده  االن  تا به  اتفاقی  بکاهد اما عمال چنين  ايران های بود تا از بار دولت
  . شد  تصور می   که  شده  تر از آن  حجيم  دولت ، بدنه  در حاشيه  و چه  متن در  چه دولتی

 گزارشی دارد درباره ديدار رييس جمهوری با دانش آموزان که در آن آمده است يکی از همبستگی
بند و باری   دانش آموزان گفت مديران مدارس ما تا حدی نزول فکری دارند که آزادی را مترادف با بی 

  . توان نعمت خدادادی آزادی را از ما دريغ کرد  کنند و در حالی که نمی    می تلقی
آموزی نيز در انتقاد از عملکرد وزير آموزش و پرورش ضمن اشاره   چند تن ديگر از نمايندگان مجلس دانش 

اب به محتوای برخی از کتاب های درسی محتوای آن ها را ضعيف وغير واقعی معرفی کردند و گفتند کت
های    شود، در حالی که ما بايد با تاريخ کشورمان در دوره  تاريخ مدارس با شکست ساسانيان آغاز می
  . های غيردرسی آشنا شويم  پيش از ساسانيان از طريق نشريات و کتاب

 نوشته پس از اين نطق ها رييس جمهوری در حالی که تا حدی از اين سخنان ناراحت همبستگی
ه سخنران قرار گرفته و به مسايل جاری خاور ميانه وهمچنين پرونده هسته ای شده بود در جايگا

پرداخت که اغلب حاضران آن را پاسخ رييس جمهوری به انتقادات اعضای مجلس دانش آموزی قلمداد 
  .کردند

 به نقل از مديرکل اماکن عمومی نيروی انتظامی خبر داده که امسال پليس های زن به اعتمادملی
محسوس استخرها و مجموعه های ورزشی بانوان را کنترل کرده و همچنين به دنبال افزايش صورت نا

نظارت ها و اقدامات ناجا در تامين امنيت اخالقی و اجتماعی بانوان ، امسال هيچ فيلمی از مجموعه 
  . های ورزشی بانوان منتشر نشد

ستخرهای زنانه گرفته و توزيع می شد به گفته اين مقام سال های قبل فيلم هايی به طور پنهانی از ا
  .که با اقدامات پليس های زن امسال از آن جلوگيری به عمل آمد

فر و مانا نيستانی، سردبير و    خبر داده که جلسه رسيدگی به اتهامات مهرداد قاسم اعتمادملی
 دفاع از خود ضمن کاريکاتوريست نشريه ايران جمعه در دادگاه انقالب تهران برگزار شده و آن دو تن در

عذرخواهی از چاپ کاريکاتور منتشره در روزنامه ايران جمعه عنوان کردند که هيچ سوءنيتی در انتشار 
  .  اند  زبان نداشته  کاريکاتور مزبور و قصدی هم برای توهين به شهروندان آذری

بازپرس پرونده روزنامه  آمده است که دادگاه به زودی در مورد رفع اختالف بين قرار اعتمادملیدر خبر 
 گيری    مبنی بر رفع توقيف از اين روزنامه و اعتراض هيات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد تصميمايران
  . کند  می 

 که باعث ايرانگفتنی است از دو ماه پيش به دنبال چاپ کاريکاتوری در ضميمه روز جمعه روزنامه 
قيف شده و سردبير ايران جمعه و مانا نيستانی اعتراض مردم آذربايجان شد، اين روزنامه تو
  کاريکاتوريست در زندان به سر می برند
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