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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(یران و دولتهای بزرگرژیم ا

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

 ی از هدف نظامی مدارک حاکی بر مبنارانی در اومي اورانی سازی منع غنی براتي امنیقطعنامه شورا
   ی اتمی انرژی المللني در سازمان بکای آمرريسف:  شده استمي تنظی اسالمی جمهوریبرنامه اتم

  ٢٠٠۶ اوت ٩- ١٣٨۵ مرداد ١٨چهارشنبه 
 فردا ضمن رد گفته وی در مصاحبه با رادی اتمی انرژی المللني در آژانس بکای آمرندهی نمای شولتیگرگور
 قطعنامه بر نیا: دی گوی ندارد، میبار قانون تي امنی که قطعنامه شورانی درباره ایجانی الری علیها
 رانی قطعنامه حق انیا: دی گوی میو.  استرانی ای از اهداف نظامی صادر شده که حاکی مدارکیمبنا
 دهي رسجهي نتنی به ای اتمی انرژی المللني کند، اما آژانس بی انکار نمی اتمی به انرژیابي دستیرا برا

: دی گوی می شولتیگرگور.  عمل نکرده استNPTاتش در قبال  مطابق تعهدرانیاست که حکومت ا
 برنامه ی هدف ما تمرکز بر روست،ي نرانیا باالخره موثر خواهد افتاد، اما هدف صدمه زدن به مردم میتحر
 و تي امنی براناني راه اطمنیبهتر.  استی اسالمی جمهوری رهبری و تمرکز بر رورانی ای هسته ایها

اما .  الملل است، نه مواجهه با آنني با جامعه بی تعهدات و همکارتی رعا،یم اسالیاحترام جمهور
 که بتواند بر اساس ی مدرکچگونهي هتي امنیشورا: دیگو ی میاسي امور سلگري مجتهدزاده تحلروزيپ

  .  نداشته استاري را صادر کند، در اخت1696آن قطعنامه 
 ی که به جمهورتي امنیصدور قطعنامه شورا در واکنش به رانی که گذشت، حکومت ای دو روزدر

 را متوقف کند، گفته است از موضع خود ی سازی غنی هاتي فعالگری فرصت داد تا سه هفته دیاسالم
 در آژانس کای آمرندهی نمای شولتیاما امروز سه شنبه گرگور.  برنامه عدول نخواهد کردنیدائر بر ادامه ا

 و شواهد ارائه لیقطعنامه مذکور بر اساس دال:  فردا گفتوی راد در مصاحبه بای اتمی انرژی المللنيب
  .  صادر شدهی اتمی انرژی المللني آژانس بیشده از سو

  
 مصاحبه کی در ی ملتي امنی عالی شوراري دبیجانی الری علکشنبهیروز ):  فرداویراد( مودت بایفر

 ماه انی خواسته شده تا پارانی که در آن از اتي امنی شورا1696قطعنامه شماره :  گفتیمطبوعات
 ینون خاتمه دهد، بار قاشی سازی غنی هاتي فعالهي به کلگری حدود سه هفته دیعنی یالدي میجار

 استي در سکی نزدندهی اعالم کرده است احتمال دارد در آنيتهران همچن.  قبول استرقابلينداشته و غ
 ی کارشناسان احتماال به معنی گفته برخ که بهی اهی دهد؛ نظری اساسیراتيي خود تغی هسته ایها

 ی شنبه گرگورهامروز س.  خواهد بودNPT ای ی هسته ای از معاهده منع گسترش سالح هارانیخروج ا
 فردا ضمن رد وی با رادی اختصاصی در مصاحبه ای اتمی انرژی المللني در آژانس بکای آمرندهی نمایشولت

 قطعنامه بر نیا:  ندارد، گفتی بار قانونتي امنیطعنامه شورا که قنی درباره ایجانی الری آقایگفته ها
  . ت اسرانی ای از اهداف نظامی صادر شده که حاکی مدارکیمبنا
 برنامه هسته تي الملل درباره ماهني جامعه بی هایقطعنامه سازمان ملل بر نگران: ی شولتیگرگور

 کند، اما ی انکار نمی اتمی به انرژیباي دستی را برارانی قطعنامه حق انیا.  استی مبتنرانی ایا
 در قبال ش مطابق تعهداترانی است که حکومت ادهي رسجهي نتنی به ای اتمی انرژی المللنيآژانس ب

NPTنشده دارندهي هستند، چرا با ارتش ارتباطات توجانهی برنامه ها صلح جونیاگر ا.  عمل نکرده است  .
 دهد ی دارد که نشان ماري در اختی اسنادرانیا حکومت ا هستند، چرانهی برنامه ها صلح جونیاگر ا

 ی موشکی چرا با برنامه ها، هستندانهی برنامه ها صلح جونیاگر ا.  ساختی توان سالح اتمیچطور م
 ني آژانس بی برنامه ها وجود دارد که موجب نگراننی درباره ای جداريسئواالت بس.  مرتبط هستندرانیا

  .  وارد عمل شودتي امنیست که شورا شده و موجب شده ایالملل
  
 که بتواند ی مدرکچگونهي هتي امنیشورا: دی گوی میاسي امور سلگري مجتهدزاده تحلروزياما پ: م . ف

  .  نداشته استاري را صادر کند، در اخت1696بر اساس آن قطعنامه 
 که ی هسته ایژ انری المللني آژانس بی که گزارش شده است از سویدر اسناد:  مجتهدزادهروزيپ

 ی مدارکای ی که اسنادنی کلمه اران،ی ها در ای ها و بازرسی اسناد عبارتند از گزارش بررسنیاساسا ا
 عت از صنی نظامی قصد استفاده های اسالمی است که جمهورنیبه دست آمده است که دال بر ا

 میاوردي به دست نیدرک اسناد آمده است که ما منی ای است و برعکس در تمامامدهي را دارد، نیاتم
البته .  کندی حرکت می از صنعت هسته ایرقانوني به طرف استفاده غرانی که حکومت انیدال بر ا

 نهي به عنوان زمتواند ی انتقاد ها نمنی کدام از اچي هی دارد، ولیادی انتقاد زرانی آژانس از ایگزارش ها
  .  سازمان ملل متحدتيمن ای به شورای کشورکی از تی شکای داشته باشد برایحقوق

  
 قرار ی اقتصادی هامی را هدف تحررانی مصمم است اتي امنیاما قطعنامه صادرشده و شورا: م . ف

 موثر عمل نکرده و عمدتا جنبه چگاهي ها به گفته کارشناسان در گذشته همی گونه تحرنیاما ا. دهد
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 کشور نی صورت انی کرده که در ادیهد تماي و نه مستقحای تلورانیاز آن گذشته ا.  داشته اندکيسمبل
 می تحری معتقد است که برخی شولتیاما گرگور.  غرب استفاده کندهي تواند از سالح نفت علیهم م
  .  را به زانو درآوردرانی تواند اقتصاد ایها م
 از ی بخش عمده امي دانی دولبه است، مري شمشکی رانی حکومت اینفت برا: ی شولتیگرگور
 حفظ روند استخراج نفت به ی برارانی گونه اني شود و همی مني از فروش نفت تامرانیا ی ملداتیعا

.  استی وارداترانی ای مصرفنی گذشته بخش اعظم بنزنهای است و از اازمندي نی خارجی فنیکمک ها
ثر  آخراالمر مومی تحرنیبنابرا.  در رنج استی هم اکنون هم به خاطر مواضع دولتش از نظر اقتصادرانیا

 ی هسته ای برنامه هایهدف ما تمرکز بر رو. ستي نرانیاما هدف صدمه زدن به مردم ا. خواهد افتاد
 ،ی اسالمی جمهورام و احترتي امنی براناني راه اطمنیبهتر.  استرانی ای رهبری و تمرکز بر رورانیا

  .  الملل است، نه مواجهه با آنني با جامعه بی تعهدات و همکارتیرعا
  
 الملل را نبسته است و حاضر است بدون شرط ني هنوز در مذاکره با جامعه برانیاما حکومت ا: م . ف
 که ی نقاط ابهامرانی به مذاکرات با غرب ادامه دهد تا به گفته مقامات اوم،ي اورانی سازی توقف غنیعنی

  . وجود دارد، رفع شود1+ 5 ی کشورهایشنهاديهنوز در مجموعه پ
  

   و نيروهاي موثر در آينده عراق ت آيندهرويدادهاي عراق ،دول
  

 زخمي 94 آشته و 33به ) ع(ي انتحاري درنجف در نزديكي حرم امام علي  آمار آشته شدگان حمله
  . رسيد

  ٢٠٠۶ اوت ١٠ - ١٣٨۵ مرداد ١٩پنجشنبه 
 200 به نقل از خبرگزاري فرانسه، در شهر حديثه واقع در) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 آشته و زخمي بر جاي 15آيلومتري غرب بغداد نيز انفجار يك بمب در مسير گشتي گارد ملي عراق 
  . گذاشت

ارتش آمريكا نيز اعالم آرد يكي از سربازان آمريكايي در درگيري با شبه نظاميان در نزديكي شهر بيجي 
  . در شمال بغداد مجروح شده است

هاي  يي اعالم آردند دو تن از اعضاي تشكيالت القاعده را درعمليات هچنين در بياني نيروهاي آمريكايي هم
  . جداگانه در عراق دستگير آردند

گذاري خودروها و  ي القاعده و مسوول بمب براساس اين گزارش يكي از اين افراد از رهبران برجسته
  . ديگري نيز از فرماندهان تشكيالت القاعده در موصل بوده است

  . ي دوم طرح امنيتي بغداد خبر داد نيروهاي مسلح عراق نيز از انجام مرحلهستاد فرماندهي 
 50حدود : موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي عراق نيز در يك آنفرانس مطبوعاتي در بغداد اعالم آرد

  . هزار گشتي عراقي و مراآز ايست و بازرسي در پايتخت اين آشور داير شده است
 هزار نيروي پليس و 35تاي طرح امنيتي بغداد دانست آه با حضور بيش از وي اين اقدامات را در راس

  . چنين تعداد زيادي از نيروهاي چند مليتي در حال اجراست ارتش عراق و هم
آوپتر اين آشور آه روز  جسد دو سرنشين هلي: سخنگوي نيروهاي آمريكايي در عراق نيز تاآيد آرد

  . ها آشف شده است  در يكي از رودخانهچهارشنبه در استان االنبار سقوط آرد
پليس عراق در فلوجه نيز اعالم آرد يكي از نيروهايش در اين شهر در درگيري با شبه نظاميان آشته 

  . شده است
  . در موصل نيز حمالت شبه نظاميان به آشته شدن دو غير نظامي منجر شد

 در مسير گشتي نيروهاي پليس و پليس شهر الحويجه در جنوب غرب آرآوك نيز از انفجار يك بمب
  . آشته شدن دو نيروي پليس و مجروح شدن دو تن ديگر خبر داد

در شهرك المقداديه در شمال شرق بغداد نيز برادر يكي از نمايندگان سني پارلمان عراق به دست 
  . غيرنظاميان ناشناس آشته شد

باز اين آشور ماه سپتامبر از شمال ي جنوبي در عراق نيز اعالم آرد هزار سر سخنگوي نيروهاي آره
  . نشيني خواهند آرد عراق عقب

دولت آره پيش از اين تصميم . نشيني از اواخر سپتامبر آغاز خواهد شد وي خاطرنشان آرد آه اين عقب
 در شهر 2004ي جنوبي از سال  نيروهاي آره. گرفته بود آه تعداد نيروهايش را درعراق آاهش دهد

   .اربيل مستقر شدند
  

اي از سقوط يك هليكوپتر اين  به نقل از خبرگزاري فرانسه، ارتش آمريكا با صدور بيانيه به گزارش ايسنا
آشور در استان االنبار در غرب عراق خبر داد آه بر اثر آن چهار تن از سرنشينان اين هليكوپتر مجروح 

  . اند شده و دو تن نيز مفقود شده
  ٢٠٠۶ اوت ٩- ١٣٨۵ مرداد ١٨چهارشنبه 
تحقيقات براي شناسايي علت سقوط اين هليكوپتر و اطالع از : ي ارتش آمريكا آمده است در بيانيه

  . وضعيت دو تن از سرنشينان مفقود آن آغاز شده است
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ي  مرحله) چهارشنبه(خبرگزاري فرانسه در خبري ديگر گزارش داد، نيروهاي عراقي و آمريكايي امروز 
هاي مذهبي  ي آنترل امنيتي بغداد و جلوگيري از خشونت  گرفتن دوبارهدوم طرح امنيتي براي به دست

  . در اين شهر را آغاز آردند
 سرباز 5500ارتش آمريكا اعالم آرد آه اين عمليات با حضور شش هزار سرباز و پليس عراقي و 

  . آمريكايي در مناطق مختلف بغداد آغاز شد
 هزار نيروي آمريكايي و عراقي انجام شد، با 50 و با حضور مرحله اول طرح امنيتي بغداد آه در ماه ژوين

  . شكست روبرو شد
ما بايد خشونت در بغداد را آاهش دهيم و در عمليات ماه : هاي ارتش آمريكا نيز تاآيد آرد يكي از ژنرال

  .  تروريست را آشته و بازداشت آرديم441ژوين نيز حدود 
 يك بمب در مسير گشتي نيروهاي پليس عراق در فلوجه يك انفجار: خبرگزاري شينهوا نيز گزارش داد

  . آشته و سه مجروح بر جاي گذاشت
هاي ورودي به  به دنبال اين انفجار آه در مسير يكي از راه: يك مقام پليس فلوجه به اين خبرگزاري گفت

يك تن منطقه اندلس در مرآز فلوجه روي داد، عالوه بر آشته شدن يك نيروي پليس و مجروح شدن 
  . هاي زيادي نيز به خودروي حامل اين نيروها وارد شد ديگر خسارت

در روزهاي گذشته حمالت زيادي در اين شهر نيروهاي پليس عراق را مورد : وي هم چنين تاآيد آرد
  . هدف قرار داده است

مريكايي با از سوي ديگر ساآنان شهرهاي حديثه و بروانه در غرب بغداد نيز اعالم آردند آه نيروهاي آ
هاي اين دو شهر از سه روز گذشته اين دو شهر را محاصره آرده و از ورود و  بستن ورودي و خروجي

  . خروج افراد به اين شهرها جلوگيري آردند
بر اساس اين گزارش وضعيت معيشتي در اين دو شهر به دليل آاهش مواد غذايي به ويژه ميوه و 

  . سبزي سخت و دشوار شده است
ي آمريكايي بدون اعالم دليل محاصره حديثه و بروانه اقدام به حمله به منازل مسكوني اين شهر نيروها

  . اند و دستگيري برخي از افراد نموده
انفجار يك بمب در مسير گشتي نظامي نيروهاي آمريكايي : يك مقام وزارت آشور عراق نيز اعالم آرد

  . ح شدن يك تن ديگر منجر شددر شرق بغداد به آشته شدن يك غير نظامي و مجرو
ي جداگانه در بعقوبه  در دو حمله: يك مقام مرآز هماهنگي مشترك ارتش عراق در بعقوبه نيز تاآيد آرد

  . تعدادي عراقي آشته و مجروح شدند
هاي مسكوني در بعقوبه يك زن و آودك يك  بر اساس اين گزارش اصابت يك موشك به يكي از ساختمان

هاي زيادي نيز به منازل مسكوني اين منطقه و   تن ديگر مجروح شدند و خسارت16اش آشته و  ساله
  . يك مسجد نزديك اين محل و اماآن تجاري اطراف آن وارد شد

  . همچنين حمله افراد ناشناس به يك نيروي پليس در شمال شهر بعقوبه به آشته شدن وي منجر شد
 بمب آه گشتي ارتش انگليس در بصره را مورد هدف انفجار يك: يك مقام امنيتي عراق نيز گزارش داد

  . قرار داده بود به انهدام آامل خودروي نظامي اين ارتش منجر شد
  . نيروهاي انگليس پس از وقوع انفجار مكان حادثه را بستند

  
  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

  
   مرداد19:  تهرانی روزنامه هایبررس

  ٢٠٠۶ اوت ١٠ - ١٣٨۵  مرداد١٩پنجشنبه 
روزنامه های صبح آخرين روز هفته تهران اخبار مربوط به جنگ لبنان را در صدر گزارش های :بی بی سی

خود آورده، در مقاالتی درباره پرونده هسته ای ايران از موضع دولت در رد قطعنامه شورای امنيت دفاع 
  .ده اندکرده اما خواستار ادامه مذاکرات با کشورهای اروپائی ش

به هم ريختگی جلسه ديدار رييس جمهور با خبرنگاران، بازگرداندن معاون تربيتی به مدارس کشور و 
  .منع انتقال دانشجويان از جمله اخبار ديگری است که در صفحات روزنامه های امروز صبح درج است

ل خاک لبنان خبر  در گزارش اختصاصی خود از جنگ لبنان از سه حمله نظامی اسرائيل به داخکيهان
داده که هر سه توسط حزب اهللا بازپس زده شده و در هر کدام از اين حمالت اسرائيلی ها بيش از 

  .پانزده کشته و عده ای مجروح به جا گذاشته و عقب نشسته اند
 درصد مردم لبنان با پذيرش هرگونه طرحی درخصوص پايان دادن به ٨٨ در ضمن ادعا کرده کيهان

  . درگيری ها که متضمن صحه گذاشتن بر اقدامات اسرائيلی هاست مخالفت کردند
نظرسنجی مرکز تحقيقات و اطالعات بيروت نشان می دهد مردم روی لبنانی بودن طرح و توافق داخلی 

ه دولت سينيوره در تماس نزديک با مقامات ارشد حزب اهللا به اين در حالی است ک. در لبنان تاکيد دارند
  . توافقات گسترده ای در چارچوب دفاع از امنيت و حفظ نيروهای مقاومت دست يافته است

 در گزارشی پيرامون جنگ خاورميانه نوشته در پی تهيه پيش نويس قطعنامه ای توسط آمريکا و شرق
داری کرد و با تاکيد بر طرح هفت ماده ای فواد سنيوره خواستار فرانسه، دولت لبنان از پذيرش آن خود

بازنويسی و تعديل اين پيش نويس شد و در همان حال دولت فرانسه نيز با تغيير مواضع خود تاکيد کرد 
همين مسئله شورای امنيت را به چند پاره تقسيم . که بايد به خواسته های دولت لبنان توجه شود

  .کرد
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 خبر داده که در الهيجان، يک زوج جوان، خودروی عروس را در جشن ی اسالمیجمهورروزنامه 
  . عروسی با پرچم زرد رنگ حزب اهللا و عکس های سيدحسن نصراهللا تزيين کردند

اين زوج الهيجانی اين اقدام خود را با هدف حمايت از جمهوری اسالمی براساس گزارش خبرنگار 
با اين حرکت :  مظلوم فلسطين و لبنان انجام دادند و گفتندمقاومت حزب اهللا و هديه ای به مردم

  .ميخواهند نشان دهند که در شاديهايشان مظلوميت ملت های لبنان و فلسطين را فراموش نکرده اند
 گزارش داده که جلسه ديدار رييس جمهور با خبرنگاران که به مناسبت روز خبرنگار ترتيب داده کيهان

ز دو ساعته برگزار شد، که به علت مصاحبه اختصاصی يک خبرنگار هندی با شده بود با تاخير بيش ا
  .رئيس جمهور و حذف برنامه های اصلی، به طور خيلی خالصه صورت گرفت

 دويست نفر خبرنگار و عکاسی که جمع آمده بودند با توجه به ضيق وقت و هجوم کيهانبه نوشته 
ی بايستی در فضايی آرامتر و حساب شده تر مجال عکاسان و تصويربرداران موفق به گفتگوئی که م

طرح می يافت نشدند اما خبرنگاران به رغم اين بی برنامگی ها تالش خود را برای طرح سؤاالت خود 
برای کسب پاسخ حداقل يک جمله ای رئيس جمهور به خرج دادند و هرچند بسياری از سؤاالت در ميان 

رئيس جمهور نمی رسيد احمدی نژاد به همه آنها وعده سر و صدای موجود در سالن حتی به گوش 
  .رسيدگی می داد

 در گزارش جلسه ديدار رييس جمهور با خبرنگاران که قرار بود جلسه ای صميمی و خودمانی اعتماد
 پايبند   شعارهايتان  باز به  سال  يک نژاد، بعد از گذشت  احمدی آقای"باشد نوشته خبرنگاری پرسيد

  کنيد؟ در کاخ  سفر نمی  آنچنانی شويد؟ با هواپيمای  نمی  ضدگلوله وز سوار ماشينهستيد؟ آيا هن
 شعارها   اين اند؟ من  بوده  من  اينها شعارهای کی: "  گفت  تعجب رييس جمهور با " نشينيد؟ سعدآباد نمی

  ".ام را نداده
   هميشه  کرد وی جواب داده من بعد از اين که خبرنگار مواردی را به رييس جمهور ياداعتمادبه نوشته 
   کار را نکرد اگر هم شود اين ، اصال نمی شوم  سوار نمی  ضدگلوله  ماشين  که ام  اما نگفته ام منتقد بوده
  . گذارد، بايد سوار شوم  نمی  قانون بخواهم

طی  در صدر اخبار خود نوشته داوطلبان کنکور امسال با معضل جديدی روبرو شده اند که همبستگی
اين معضل حذف امکان نقل وانتقال مورد توافق دودانشجو با . سال های گذشته سابقه نداشته است

  .يکديگر است که معاون آموزشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مورد تاييد قرار گرفته است
 جالب اين است که سال گذشته رييس جمهور به منظور رفع نتايج اين مسئله همبستگیبه نوشته 

ستور جابه جايی تعدادی از دختران دانشجورا داده و بر اين امر هم تاکيد کرده بود که طی سال های د
آينده به نحوی برنامه ريزی خواهد شد که کمتر جوان راه يافته به دانشگاهی خاصه دختران پيدا شود 

عده رييس جمهور را اما مسئوالن وزارت علوم امسال نه تنها و. که با مشکل دوری از خانه مواجه گردد
  .از ياد بردند بلکه حتی روش مسئوالن پيش از خود را هم به کناری نهادند

 خبر داده کهبه دنبال شايعه بروز آنفلوانزای پرندگان در آمل و برخی شهرهای اطراف عده جوانروزنامه 
ر پرندگان خانگی مردم ای به فکر سوء استفاده افتاده و با عنوان مامور بهداشت، مرغ، ماکيان، غاز و ديگ

  .را با خود ببرند
 گفته بروز بيماری آنفلوانزای جوانعزت اهللا يوسفيان، نماينده آمل و الريجان در مجلس به نوشته 

پرندگان شايعه است و صحت آن تاييد نشده است و اگر مواردی هم بوده به صورت بسيار محدود و در 
اتی که شنيده می شود، ندارد و هنوز قطعی هم پرندگان خانگی بوده است که تناسبی با شايع

  .نيست
  

   مرداد18:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۶ اوت ٩- ١٣٨۵ مرداد ١٨چهارشنبه 
روزنامه های چهارشنبه تهران در عنوان های اصلی خود سخنان رهبر جمهوری اسالمی :بی بی سی

يروزی های حزب اهللا و شکست های را در تائيد دوباره حزب اهللا منعکس کرده، در گزارش های خود از پ
از گرانی و تورم خبر داده و نوشته اند بازرسان دولت برای جلوگيری از گرانی به . اسرائيل خبر داده اند

کار خواهند افتاد و از قول مديرعامل صندوقی که دولت برای دادن وام ازدواج و مسکن تشکيل داده 
  .ی شودنوشته اند که چهارصدهزار شغل جديد ايجاد م

 به عنوان گزارش اختصاصی خود با اشاره به اين که حزب اهللا با استقرار ارتش لبنان در جنوب آن کيهان
کشور موافقت کرده، نوشته بخش مهمی از اين ارتش را هواداران سيدحسن نصراهللا تشکيل می دهند 

ه بری و حزب اهللا وجود جز آن که در عرصه سياسی در حال حاضر اتحاد محکمی بين سينيوره، لحود، نبي
  . دارد و دولت سينيوره به طور کامل از حزب اهللا حمايت و دفاع می کند

 عقيده دارند تالش برای القای تفرقه در لبنان بيش از آنکه واقعيت داشته باشد، کيهانمنابع خبری 
  . عمليات سياسی ديگری پس از عمليات نظامی رژيم اسرائيل عليه لبنان است

لبنان در برابر تجاوزات هوايی رژيم اسرائيل : قول رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس نوشته از رسالت
فاقد پدافند هوايی مستحکمی است و بايد به آن مجهز شود و ما اميدواريم که با تجهيز لبنان به پدافند 

  .هوايی، رژيم اشغالگر قدس جرات حمله به اين کشور را به خود ندهد
ای،   اقتصادی و دارايی را نقل کرده که در سخنانی پيرامون مسئله هسته سخنان وزيرهمبستگی

قطعنامه شورای امنيت را غيرقانونی دانسته و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اينکه آيا دولت تدابيری 
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دولت : های احتمالی از قبيل تدوين بودجه سايه انديشيده است، گفت  اقتصادی برای مقابله با تحريم
  . مختلف مربوط رسيدگی کرده و آمادگی هر نوع تحريمی وجود داردبه ابعاد

 از قول سخنگوی دولت خبر داده که به زودی بازرسان برای جلوگيری از جواندر حالی که روزنامه 
 گزارش داده که بانک مرکزی با انتشار همبستگیگرانی، فروشندگان و اصناف را بررسی خواهند کرد 

است که شاخص بهای کاال در چهار ماه سال جاری سی و هشت در صد شاخص قيمتها نشان داده 
افزايش نشان می دهد که ناشی از افزايش شاخص بهای گروه مسکن، سوخت و روشنايی بوده 

  . است
 در مدت هشت ماه تورم به دوازده در صد رسيده که به نسبت مدت مشابه در همبستگیبه نوشته 

  . ر صد رشد نشان می دهد که پانزده در صد بود سی د٨٣سال 
 مديرعامل صندوقی که دولت برای دادن وام ازدواج و مسکن به جوانان دنيای اقتصادبه نوشته 

  . کند  هزار فرصت شغلی برای افراد بيکار ايجاد می١٠٠تشکيل داده گفته است اين صندوق ساالنه 
 صندوق با نگاه اساسی به حل  که اين  نوشته حسين شبيری در کرمانشاه با بيان ايندنيای اقتصاد

: مشکل جوانان ايجاد شده، اشتغال، ازدواج و مسکن را سه مشکل عمده جوانان ذکر کرد و گفت
براساس دستور رييس جمهور اولين تسهيالت اين صندوق جهت ازدواج جوانان است و سعی داريم 

 در کشور برای دريافت وام ازدواج از اکنون چهارهزار نفر. اقدامات خود را در دو حوزه ديگر نيز شروع کنيم
 هزار شغل ايجاد می کنيم که به اين شکل ۴٠٠اين صندوق ثبت نام کرده اند تا پايان برنامه چهارم 

  .شود  درصد از بيکاران حل می١٠مشکل 
به   خام روز  که ميزان تقاضا برای نفت  از رکورد تازه بهای نفت خبر داده و نوشته در حالی دنيای اقتصاد

های اصلی کشورهای واردکننده نفت  کند، ترس از کاهش عرضه به يکی از نگرانی روز افزايش پيدا می
  .ها همراه بودند تبديل شده است و در نتيجه اين ترس، بازارهای نفتی به طور مداوم با افزايش قيمت

 قانون جديد  مقاله مرتضی مبلغ، معاون سابق وزارت کشور را چاپ کرده که درباره طرحاعتماد
 هر   از اصول  که  انتخاباتی  در رقابت سازی  و روان  گشايش  تنها به  نه  تغييرات اين: انتخاباتی نوشته

 را نيز   فعلی  انتخاباتی  موجود در قوانين  رقابت  ميزان  کمترين شود، بلکه ، منجر نمی  است انتخابات
   کنند، بايد آن  انتخاب  جامع  اليحه  اين  را برای تری  مناسب م اگر بخواهند نا  که  نحوی کند، به محدودتر می

  .  تغيير دهند  انتصابات  جامع  اليحه را به
   ويژه  ضوابط :، آقای مبلغ به بعضی از مواد اليحه دولت احمدی نژاد اشاره کرده و گفتهاعتمادبه نوشته 

   که  درآوردی  و من  و کلی  از تعابير مبهم اده تعيين شده که با استف جمهوری  رياست   نامزدهای برای
 باز   حذفی  عمل  هر گونه  ناظر را برای شود و دست  باز می  شخصی  ساليق ، صرفا باب  تشخيص آن برای
رسد فقط در جناح همفکر دولت فعلی   نظر می  به  نامزدها که  برای  شرايطی  تعيين همچنين. گذارد می

  .جمع است
  

   مرداد16:  تهرانیامه هامرور روزن
  ٢٠٠۶ اوت 7 - ١٣٨۵ مرداد ١6 شنبهدو

روزنامه های امروز تهران در عنوان های اصلی خود واکنش رسمی نسبت به قطعنامه :بی بی سی
شورای امنيت سازمان ملل را منعکس کرده و از قول نمايندگان مجلس خبر داده اند که ممکن است 

  . ه بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی از ايران اخراج شوندمجلس طرحی را به تصويب برساند ک
ادامه سخنرانی ها به مناسبت صدمين سالگرد مشروطيت، گزارش پيروزی های تازه حزب اهللا در 

بمباران مناطق نزديک به تل آويو و برگزيده شدن هيات رييسه انجمن صنفی روزنامه گاران که با تحريم 
  .ده بود از ديگر مطالب اين روزنامه هاستمحافظه کاران روبرو ش

کريات " به عنوان گزارش اختصاصی خود نوشته رزمندگان حزب اهللا با شليک موشک به پادگان کيهان
  .  نفر از نظاميان اسرائيلی را کشته اند و سی نفر ديگر را زخمی کرده اند٢٠حداقل " شمونه
 نوشته و مدعی شده که نظاميان اسرائيل از ترس  در ادامه گزارش خود از پيروزی های حزب اهللاکيهان

بمباران هائی که به نزديک تل آويو رسيده مشغول تخليه محل شده و از عملياتی که در پيش داشتند 
 هم از نزديک شدن موشک های حزب اهللا به پايتخت اسرائيل جمهوری اسالمی. منصرف شده اند
  .خبر داده است

 شورای امنيت را ١۶٩۶ شورای عالی امنيت ملی را نسبت به قطعنامه  واکنش دبيرکارگزاران و شرق
  .در صدر گزارش های خود نقل کرده اند 

متحد بخواهد     از قول يک عضو هيات رييسه مجلس نوشته اگر شورای امنيت سازمان مللهمبستگی
ای را   از مراکز هستهبازرسی   فشار وارد کند، با تهيه طرحی در مجلس ورود بازرسان آژانس به ايران و

   . ممنوع خواهيم کرد
 با تاکيد بر اين که مصوبه شورای امنيت سازمان ملل همبستگیحميد رضا حاجی بابايی به نوشته 
قانونی ندارد گفته اين مصوبه صرفا يک قطعنامه سياسی است و در    متحد هيچگونه مبنای حقوقی و

  د کردن جمهوری اسالمی ايران بوده و در تضاد با منافع ماآمريکا و اسرائيل برای محدو   های جهت تالش
  .  باشد می 

، روزنامه اقتصادی صبح تهران از افزايش شش مليون ليتری مصرف بنزين در کشور خبر داده و سرمايه
 ۵۴٠بر اساس آمار رسمی شرکت نفت نوشته ميزان مصرف بنزين کشور در هفته گذشته به نزديک 

  . ه در قياس با هفته پيش از آن حدود شش ميليون ليتر افزايش يافته استميليون ليتر رسيد ک
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اهميت اين آمار بدان است که در زمانی اتفاق می افتد که کارشناسان در مورد فراوانی مصرف بنزين 
وارداتی هشدار داده اند و مجلس با خودداری از تصويب بودجه واردات بنزين در نيمه دوم سال دولت را 

  .رده که راه هائی برای کاهش مصرف پيدا کندموظف ک
 از افراد   خبر داده که سعيد مرتضوی، دادستان، در تازه ترين اظهار نظر خود گفته است برخیاعتماد
کنند،   می  نصب  تردد مردم ها و محل  بزرگراه  به  مشرف های  پنجره  خود را بر روی های  ماهواره  که جامعه

   و ناهنجار در اولويت  غيرقانونی  اقدام  از اين  را دارند و جلوگيری  جامعه ح در سط قصد هنجارشکنی
  .  است

 با   هوا در تابستان  گرمای  بهانه  به  زنان برخی:  همچنين گفته است اعتماد به نوشته   تهران دادستان
   احساسات دار شدن يحه جر يابند و موجب ها حضور می  در معابر و خيابان  و کوتاه  نامناسب های لباس

  .  و موثر انجام دهد  انتظامی بايد با اين عده از زنان برخورد مناسب  نيروی . شوند  می  مردم مذهبی
 گزارش های مربوط به نتيجه انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران را اعتماد و  شرق،اعتماد ملی

ره و بازرسان انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران  نوشته انتخابات هيات مديکارگزارانمنعکس کرده اند و 
مطابق فهرست اعالم شده اصالح طلبان رای نهايی آورد و بدرالسادات مفيدی، احمد زيد آبادی، 

ماشاهللا شمس الواعظين، کريم ارغنده پور، رجبعلی مزروعی ، ابوالحسن مختاباد ، آرش حسن نيا به 
ول اصغری و سيدافشين امير شاهی به عنوان اعضای علی عنوان اعضای اصلی و بهروز گرانپايه، رس
  . البدل هيات رييسه برگزيده شدنده اند

گفتنی است که اين انتخابات با تحريم تعدادی از روزنامه نگاران همکار با نشريات محافظه کار روبرو شد 
  . که از استقبال اعضا نکاست

 نامه وزارت کار از شرکت در اين انتخابات خودداری تعدادی از نامزدهای جناح محافظه کار با استناد به
نامه ای که به گفته علی مزروعی دبير فعلی انجمن برخالف روش معمول در شش سال . کرده بودند

  .گذشته در آخرين روزها خواستار به تعويق افتادن انتخابات شده بود
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